
 
 
 
 
 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 

        Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva 
        mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 
 

                                                                                                                                              V Bratislave, 22. septembra 2016 
 
 

ZÁPISNICA č .  7 /2016  
 

z pracovného rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby, 
ktoré sa konalo dňa 21. septembra 2016 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Materiály na rokovanie MR a MZ 
2.1     I n f o r m á c i a  -  Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 za I. polrok 2016 
2.2 Návrh investičných akcií na rok 2017 
2.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní a úhradách za sociálne 

služby, ktorý nahrádza VZN č. 5/2012 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby 
 
 
3.   Rôzne 
3.1 Informácia o aktuálnom stave prác na Územnom pláne zóny Nobelova 
3.2 Informácia o aktuálnom stave prác na Územnom pláne zóny Horná Mlynská dolina 
3.3 Informácia o aktuálnom stave prác smerujúcich k vyhláseniu stavebnej uzávery v lokalite Biely kríž, Mierová 

kolónia, Jelšová a Nobelova 
    

 
K bodu 1 – Otvorenie 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. arch. Peter Vaškovič. 
 
Predsedajúci navrhol doplniť program rokovania komisie o bod 2.4_Návrh na schválenie kapitálových 
výdavkov na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Strediska kultúry BNM. Ďalej navrhol bod 
2.1_Informácia - Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ BA-NM za I. polrok 2016 presunúť 
na záver programu rokovania, nakoľko predkladateľka materiálu, RNDr. Ondrová, mala neodkladné 
pracovné povinnosti. 
 
Komisia doplnenie programu rokovania i program samotný jednomyseľne schválila. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
       K bodu 2.2 – Návrh investičných akcií na rok 2017 

Úvodnú informáciu k tomuto bodu programu podal Ing. Milan Cagáň, MPH. Vo svojom príspevku 
prítomných v krátkosti oboznámil s návrhom investičných akcií na rok 2017. Uviedol, že predložený 
zoznam pripravovaných investičných akcií je založený na informáciách a podkladoch, ktoré majú 



aktuálne k dispozícii na Oddelení výstavby a investícií MÚ s tým, že bude priebežne a následne 
korigovaný. 
Zástupca starostu Ing. Winkler vzniesol pripomienku k predloženému materiálu – v návrhu nie je 
uvedená investičná akcia – Park na Bielom kríži. Ing. Cagáň absenciu tejto akcie v návrhu odôvodnil 
tým, že táto investičná akcia bola do návrhu doplnená dodatočne, až po distribúcii materiálov 
na rokovanie komisie. Ďalšia pripomienka sa týkala chybnej sumy (450 tis. Eur) uvedenej pri investičnej 
akcii – Ľudové námestie. Ing. Cagáň potvrdil, že sa jedná o chybný údaj. Správna suma pre túto akciu 
predstavuje 140 tis. Eur. 
Ďalej Ing. Cagáň uviedol, že predložený návrh investičných akcií predstavuje v zásade len 
zosumarizované zámery, nie všetky akcie sú presne vyšpecifikované. 
K výstavbe MŠ Za kasárňou poznamenal, že na realizáciu predmetnej akcie pravdepodobne nebude 
možné použiť finančné zdroje z Nórskych fondov a bude potrebné hľadať iné zdroje financovania. 
 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča predložiť Návrh investičných akcií na r. 2007 
na rokovanie Miestnej rady s pripomienkami, resp. doplneniami obsahujúcimi informácie z ústnych 
vysvetlení Ing. Cagáňa. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
ZA:  7 

PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
K bodu 2.3 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
o poskytovaní a úhradách za sociálne služby, ktorý nahrádza VZN č. 5/2012 o poskytovaní 
a úhradách za sociálne služby 
Tento materiál predstavila Mgr. Iveta Marčíková, vedúca sociálneho oddelenia. Uviedla, že dôvodom 
spracovania návrhu nového VZN o poskytovaní a úhradách za sociálne služby, ktoré nahrádza pôvodné 
VZN, je začlenenie novej sociálnej služby krízovej intervencie – komunitné centrum – do rozsahu 
poskytovaných sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a stanovenie času 
poskytovania opatrovateľskej služby, ktorá má korešpondovať s pracovným časom opatrovateliek. 
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje zriadenie Komunitného centra Ovručská. 
 
Komisia po prerokovaní odporúča návrh VZN predložiť na rokovanie Miestnej rady a Miestnemu 
zastupiteľstvu odporúča návrh VZN schváliť. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
ZA:  8 

PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
K bodu 2.5 – Návrh na schválenie kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu 
rekonštrukcie Strediska kultúry BNM 
Informácie k tomuto bodu programu predložila Bc. Mária Priečinská, poverená vedením Strediska 
kultúry BNM. Uviedla, že na financovanie predmetnej projektovej dokumentácie by sa mali využiť 
finančné prostriedky získané z predaja nehnuteľností mestskej časti. Oboznámila prítomných 
so zámerom zrekonštruovať priestory Strediska kultúry BNM v minimalistickom rozsahu – dobré 
a funkčné prvky ponechať a nefunkčné, zdevastované a opotrebované prvky nahradiť novými. Dodala, 
že financovanie rekonštrukcie hygienicko-sociálnych zariadení sa snaží zabezpečiť sponzorsky. 
Ing. arch. Vaškovič navrhol, aby projektová dokumentácia obsiahla dva variantné návrhy rekonštrukcie 
– minimalistický variant rekonštrukcie a variant komplexnej rekonštrukcie. Ing. arch. Novitzky 
predchádzajúci návrh doplnil, resp. modifikoval s tým, že projektová dokumentácia by mohla navrhnúť 
rekonštrukciu v dvoch etapách, pričom 1. etapa by svojím rozsahom znamenala minimalistickú 
rekonštrukciu a v 2. etape by bola doplnená na rekonštrukciu komplexnú. 



P. Priečinská poznamenala, že pred samotným zadaním projektovej dokumentácie bude potrebné 
zabezpečiť ďalšie podklady, spočívajúce napr. v presnom vyšpecifikovaní disponibilnosti priestorov 
Strediska kultúry BANM. 
Ing. arch. Vaškovič navrhol, aby bol návrh zadania projektovej dokumentácie, ako aj vlastné návrhy 
rekonštrukcie v rozpracovanosti, predložené na rokovanie Komisie územného plánovania, urbanizmu 
a výstavby s tým, aby ich členovia komisie mohli pripomienkovať. 
 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča predložiť ho na rokovanie Miestnej rady 
a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť materiál s pripomienkami, resp. schváliť materiál 
doplnený o vyššie uvedené návrhy členov komisie. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
ZA:  8 

PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 

 
K bodu 3 – Rôzne 
Informácie obsiahnuté v tomto bode programu poskytla Ing. arch. Marta Závodná, vedúca Oddelenia 
životného prostredia a územného plánovania. 
 
3.1_Informácia o aktuálnom stave prác na Územnom pláne zóny Nobelova 
Ing. arch. Závodná uviedla, že aktuálne boli spracovateľom spracované a obstarávateľovi odovzdané 
Prieskumy a rozbory pre ÚP zóny Nobelova, preberací protokol bol podpísaný. Prieskumy a rozbory sú 
uložené na Oddelení životného prostredia a územného plánovania MÚ, je možné sa s nimi na oddelení 
oboznámiť. V prácach na tomto ÚP sa bude kontinuálne pokračovať, spracovateľ ÚP začal pracovať 
na návrhu zadania pre ÚP. 
 
3.2_Informácia o aktuálnom stave prác na Územnom pláne zóny Horná Mlynská dolina 
Aktuálne je verejným obstarávaním vysúťažený spracovateľ ÚP, so spracovateľom nebola zatiaľ 
uzatvorená zmluva o dielo. 
 
3.3_Informácia o aktuálnom stave prác smerujúcich k vyhláseniu stavebnej uzávery v lokalite 
Biely kríž, Mierová kolónia, Jelšová a Nobelova 
Ing. arch. Závodná uviedla, že aktuálne boli pripravené podklady pre verejné obstaranie spracovateľa 
projektových dokumentácií pre návrhy na vydanie rozhodnutí o stavebných uzáverách. 
 
Komisia berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave prác smerujúcich k vyhláseniu 4 stavebných 
uzáver na území mestskej časti. 

 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  6 

PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
K bodu 2.1 – I n f o r m á c i a  -  Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto za I. polrok 2016 
Komisia berie na vedomie predložený materiál a odporúča predložiť ho na rokovanie Miestnej rady. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 

 
 

Ing. arch. Peter Vaškovič v. r. 

predseda komisie ÚPUaV 

Miriam Šujanová v. r. 

zapisovateľka komisie ÚPUaV 


