
 
 
 
 
 
 

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, 25. januára 2017 
 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  1 /2 017  
 

z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby, 
ktoré sa konalo dňa 25. januára 2017 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Materiály na rokovanie MR a MZ 

2.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. .../2017, ktorým 
sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto 

2.2 Návrh na schválenie podnájmu časti pozemku registra “C” KN parc. č. 13418/2, katastrálne územie 
Nové Mesto 

2.3 Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2017 
2.4 Návrh na schválenie zámeru na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom stavby 

reštaurácia Snežienka 
2.5 Návrh nového Štatútu Knižnice Bratislava – Nové Mesto 
2.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. .../2017 

o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
2.7 Návrh na schválenie výpožičky pozemkov registra “C” (projekt Mestské včely) 

 
3. Rôzne 
3.1 Predstavenie investičných zámerov MČ BA-NM – Ing. arch. Závodná 
 
    

 
K bodu 1 – Otvorenie 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. arch. Peter Vaškovič. Navrhol upraviť poradie 
bodov programu rokovania, bod 2.7 navrhoval prerokovať ako prvý. 
 
Komisia program rokovania, vrátane návrhu predsedu, jednomyseľne schválila. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
K bodu 2.7 – Návrh na schválenie výpožičky pozemkov registra “C” KN parc. č. 14142/235, 
12142/236 a 15123/9, katastrálne územie Nové Mesto, v prospech občianskeho združenia Centrum 
environmentálnej a etickej výchovy Živica 
Ing. Korbelová z referátu participácie miestneho úradu požiadala p. Zuzanu Dovalovú, kurátorku 
projektu z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, aby prítomných oboznámila s projektom 
„Mestské včely“. Zuzana Dovalová uviedla, že projekt je zameraný na podporu nového udržiavania 
a využívania plôch mestskej zelene (prírode blízka údržba zelene), na podporu nových výsadieb rastlín, 
kvetov a nektarodajných bylín. Projekt má nezanedbateľný edukačný význam. 
Komisia po oboznámení sa s predmetným projektom odporúča predložiť návrh na výpožičku 
pozemkov na schválenie miestnemu zastupiteľstvu bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
ZA:  8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
K bodu 2.1 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. .../2017, 
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto 
Materiál predstavila Ing. Andrea Kutarňová z Oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. Uviedla, že materiál je predložený na rokovania 
komisií miestneho zastupiteľstva v pôvodnom znení, nakoľko pripomienky, ktoré boli vznesené 
na rokovaniach komisií v novembri 2016, neboli zapracované do materiálu predloženého na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva a miestne zastupiteľstvo predmetný materiál neprerokovalo, resp. materiál bol 
na stiahnutý z rokovania miestneho zastupiteľstva. Ing. Kutarňová ďalej uviedla, že zámer 
Ing. arch. Vaškoviča obmedziť prevádzkové časy v obchodoch a službách v nedeľu nie je možné 
dosiahnuť VZN, ale zákonom Slovenskej republiky. Všeobecne záväzným nariadením môže mestská 
časť upraviť prevádzkové časy počas jednotlivých dní v týždni, ale nemôže obmedziť prevádzku počas 
jedného celého dňa. 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh VZN 
schváliť s pripomienkami: 

1. pre pohostinské zariadenia umiestnené v bytových domoch upraviť otvárací čas počas soboty 
a nedele od 08:00 hod. 

2. pre herne stanoviť prevádzkový čas od pondelka do nedele do 24:00 hod. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
ZA:  8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
K bodu 2.2 – Návrh na schválenie podnájmu časti pozemku registra “C” KN parc. č. 13418/2, katastrálne 
územie Nové Mesto 
Materiál k tomuto bodu programu predstavila Mgr. Biharyová z Oddelenia právneho, podnikateľských 
činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. Zámerom mestskej časti je 
na predmetnom pozemku vybudovať a prevádzkovať skateboardový park. 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh 
schváliť bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
ZA:  8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 



 
 
 
K bodu 2.3 – Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2017 
Materiál predstavil Ing. Robert Molnár, riaditeľ EKO podnik – VPS. Na web-stránke EKO podniku VPS 
bude zverejnený schválený rozpis pristavovania kontajnerových stojísk. 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča predložiť ho na schválenie miestnemu 
zastupiteľstvu bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
ZA:  8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
K bodu 2.4 – Návrh na schválenie zámeru na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom stavby 
reštaurácia Snežienka 
Materiál predstavil Ing. Molnár z EKO podnik-u – VPS. Uviedol, že začiatkom roka 2017 bol oslovený 
zástupcom podnikateľského subjektu, ktorý prejavil záujem o prenájom, sanáciu, a prevádzkovanie 
tohto objektu. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh 
zámeru na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže s pripomienkou, aby vyhlásenie verejnej 
obchodnej súťaže bolo časovo naviazané na spracovanie a prerokovanie zadania pre vypracovanie 
Územného plánu zóny Horná Mlynská dolina. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
K bodu 2.5 – Návrh nového Štatútu Knižnice Bratislava – Nové Mesto 
Návrh nového Štatútu knižnice predstavila riaditeľka knižnice Mgr. Jana Vozníková. Ďalej informovala 
prítomných o činnosti knižnice, jej jednotlivých častí a prevádzok, ako aj o výbornej spolupráci 
so školami a dennými centrami. 
Komisia prerokovala predložený návrh štatútu a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť ho 
bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
ZA:  8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
K bodu 2.6 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
č. .../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Materiál predstavila RNDr. Jana Ondrová, vedúca Oddelenia hospodárskeho a finančného miestneho 
úradu. 
Komisia prerokovala predložený návrh VZN a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť ho 
bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
ZA:  8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 



 
 
 
K bodu 3 – Rôzne 
Bod 3.1 – Predstavenie investičných zámerov 
Informácie k tomuto bodu programu podali Ing. arch. Marta Závodná, vedúca Oddelenia životného 
prostredia a územného plánovania miestneho úradu a Ing. arch. Zuzana Kadášová, odborná referentka 
tohto oddelenia. 
 
Ing. arch. Závodná požiadala o upresnenie/dohodu o postupe informovania členov komisie o žiadostiach 
o záväzné stanoviská k investičnej činnosti podaných na Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. 
Informatívne prehľady o týchto žiadostiach sú priebežne doručované na miestny úrad, na oddelenie 
životného prostredia a územného plánovania. Ing. arch. Vaškovič navrhol, aby na tieto prehľady, resp. 
na žiadosti o záväzné stanoviská Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti, reagovalo 
oddelenie územného plánovania a životného prostredia ako výkonný orgán miestnej samosprávy a aby 
členov komisie o nich informovalo prostredníctvom reportov o podaných žiadostiach. V prípade 
odborného nesúhlasu, resp. výhrad a pripomienok oddelenia k investičnému zámeru by mala Mestská 
časť Bratislava-Nové Mesto oficiálne, listom, oznámiť tento nesúhlas, resp. výhrady a pripomienky 
Hlavnému mestu SR Bratislava. Následne by o tomto nesúhlase, resp. výhradách a pripomienkach mali 
byť informovaní aj členovia komisie. 
 
Následne Ing. arch. Závodná a Ing. arch. Kadášová informovali prítomných členov komisie 
o nasledujúcich investičných zámeroch: 

1. Polyfunkčný objekt v lokalite Stromová 
• členovia komisie požiadali o dôsledné preverenie súladu navrhnutého investičného zámeru 

s platným Územným plánom Bratislavy, 

2. Rodinný dom Ôsma ulica – Koliba 
• členovia komisie požiadali o dôsledné preverenie súladu navrhnutého investičného zámeru 

s platným územným plánom Bratislavy, 
• keďže sa jedná o návrh rodinného domu, ktorý bol len mierne upravený oproti návrhu, ku ktorému 

oddelenie vydalo nesúhlas, je možné vydať opätovný nesúhlas, 

3. Biely Kríž – polyfunkčný objekt 
• členovia komisie v diskusii vyjadrili vážne pripomienky, resp. výhrady a nesúhlas s konkrétnym 

návrhom polyfunkčného objektu – nesúlad navrhnutého objektu s okolitou zástavbou, 
nedostatočné riešenie statickej dopravy, resp. nedostatočný počet parkovacích a garážovacích 
miest, zjavné chyby v textovej a grafickej časti predloženej dokumentácie, 

 
 
 
 

 
 

Ing. arch. Peter Vaškovič v. r. 

predseda komisie ÚPUaV 

Miriam Šujanová v. r. 

zapisovateľka komisie ÚPUaV 


