
 
 
 
 
 
 

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. marca 2017 
 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  2 /2 017  
 

z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby, 
ktoré sa konalo dňa 22. marca 2017 

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

2.1  Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových   
       priestorov pre nájomcu –  Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47      
       664 479 
2.2 Návrh Dodatku č. ............ k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

       2.3  Návrh na schválenie výberu a uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom –  
              spoločnosťou BELEMIT, s. r. o. na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie  
              nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu “Vernosť“ 

2.4 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto 

2.5 Návrh na schválenie prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 19379/1, parc. č. 19379/2 a parc. č.  
       19379/2 v katastrálnom území Nové Mesto v prospech Ing. Petry Chudej a Mareka Chudého, obaja     
       bytom Hraničná 1, Bratislava, Bc. Milana Chudého, bytom Ševčenkova 12, Bratislava, Mgr. Kataríny  
       Chudej, bytom Ševčenkova 12, Bratislava , prof. Dušana Dušeka a MUDr. Nadeždy Dušekovej, obaja  
       bytom Staré záhrady 10, Bratislava, MUDr. Márie Hurajovej, bytom Októbrová 414/1, Partizánske     
       a Ing. arch. Milana Chudého, bytom Ševčenkova 12, Bratislava   
2.6  Návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva administratívnej budovy so súpisným číslom 1308 na   
       ul. Vajnorskej 21 v Bratislave  
2.7  Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom     

              budovy Konskej železnice   
2.8  Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto  
       a Detských jaslí za rok 2016 + Zásady zabezpečovania poskytovania stravovania 
2.9  Informácia k zámeru stavebného oddelenia objektov a o havarijnom stave objektov dolnej stanice    

 lanovej dráhy a reštaurácie Snežienka 
      2.10 Návrh Pravidiel participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
 
    

 
K bodu 1 – Otvorenie 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. arch. Peter Vaškovič. 
Prítomní členovia komisie program rokovania jednomyseľne schválili. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 

 



 
 
 
Predseda komisie Ing. arch. Vaškovič navrhol ako prvý prerokovať bod 2.8, kvôli iným pracovným 
povinnostiam Mgr. Marčíkovej, spracovateľke a predkladateľke materiálu. 
 
K bodu 2.8 – Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové 
Mesto a Detských jaslí za rok 2016 + Návrh Zásad zabezpečovania poskytovania stravovania ako 
podpornej služby v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový 
vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav. 
Materiál predstavila Mgr. Iveta Marčíková, vedúca oddelenia sociálnych služieb miestneho úradu. 
K návrhu zásad ... poznamenala, že sa aktuálne zmenil dodávateľ stravy, ktorým je v súčasnosti 
spoločnosť GUTTY s.r.o., pričom výška stravnej jednotky sa nezmenila.  
 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu berie informáciu na vedomie a odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu návrh zásad ... schváliť bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 

 
 
K bodu 2.1 – Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti 
nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 
Bratislava, IČO: 47 664 479 
Informácie k tomuto bodu programu podal Ing. Robert Molnár, riaditeľ mestskej organizácie EKO 
podnik-VPS, ako aj zástupca spoločnosti Z&T Pharma s.r.o, ktorý prítomných oboznámil so svojimi 
predstavami o dĺžke doby nájmu nebytových priestorov. Po dlhej a obsažnej diskusii členovia komisie 
prijali nasledovné uznesenie. 
 
Komisia po prerokovaní materiálu nesúhlasí s jeho predloženým znením a navrhuje: 

a) doplniť predložený materiál, najmä dôvodovú správu, o jednoznačné argumenty 
zdôvodňujúce možnosť uplatnenia prípadu osobitného zreteľa pre predĺženie doby nájmu 
predmetných nebytových priestorov 

 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 

 
b) predĺžiť existujúcu platnú zmluvu prostredníctvom dodatku k zmluve o 5 rokov s tým, že 

v dodatku k zmluve bude zakotvená možnosť vypovedať zmluvu zo strany mestskej časti 
v prípade, že mestská časť prijme rozhodnutie a zaháji proces prípravy a realizácie 
komplexnej rekonštrukcie a revitalizácie, resp. komplexnej premeny objektu tržnice 

 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 

 
 
K bodu 2.9 – Informácia k zámeru stavebného oddelenia objektov a o havarijnom stave objektov dolnej 
stanice lanovej dráhy a reštaurácie Snežienka 
Tento materiál predstavil Ing. Robert Molnár, riaditeľ mestskej organizácie EKO podnik – VPS. 
 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu berie informáciu na vedomie. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 

 
Z rokovania komisie odišiel, resp. sa ospravedlnil Ing. arch. Novitzky, čím sa stala komisia 
neuznášaniaschopnou. 



 
 
 
Na rokovanie komisie sa dostavil Ing. Andrej Árva, komisia sa opäť stala uznášaniaschopnou. 
 
K bodu 2.2 – Návrh Dodatku č. ............ k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Materiál predstavila Mgr. Jana Biharyová z oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy pozemkov (PPČESČaSP) miestneho úradu. 
 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený 
návrh schváliť bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 

 
K bodu 2.3 – Návrh na schválenie výberu a uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším 
navrhovateľom – spoločnosťou BELEMIT, s. r. o., na základe vyhlásenej obchodnej verejnej 
súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu “Vernosť“ 
Materiál predstavila Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia PPČESČaSP miestneho 
úradu. 
 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený 
návrh schváliť bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 

 
 
K bodu 2.4 – Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Materiál predstavila Jana Biharyová z oddelenia PPČESČaSP miestneho úradu. 
 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený 
návrh schváliť bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 

 
 
K bodu 2.5 – Návrh na schválenie prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 19379/1, 
parc. č. 19379/2 a parc. č. 19379/2 v katastrálnom území Nové Mesto v prospech Ing. Petry Chudej 
a Mareka Chudého, obaja bytom Hraničná 1, Bratislava, Bc. Milana Chudého, bytom Ševčenkova 
12, Bratislava, Mgr. Kataríny Chudej, bytom Ševčenkova 12, Bratislava, prof. Dušana Dušeka 
a MUDr. Nadeždy Dušekovej, obaja bytom Staré záhrady 10, Bratislava, MUDr. Márie 
Hurajovej, bytom Októbrová 414/1, Partizánske a Ing. arch. Milana Chudého, bytom Ševčenkova 
12, Bratislava 
Materiál predstavila Jana Biharyová z oddelenia PPČESČaSP miestneho úradu. 
 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený 
návrh schváliť bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 

 
 
 



 
K bodu 2.6 – Návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva administratívnej budovy 
so súpisným číslom 1308 na Vajnorskej ul., č. 21 v Bratislave  
Materiál predstavila Jana Biharyová z oddelenia PPČESČaSP miestneho úradu. 
 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený 
návrh schváliť bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 

 
 
K bodu 2.7 – Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy 
na prenájom budovy Konskej železnice. 
Materiál predstavila Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia PPČESČaSP miestneho 
úradu. 
 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený 
návrh schváliť bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 

 
 
K bodu 2.10 – Návrh Pravidiel participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Tento materiál predstavili zástupcovia Kancelárie pre participáciu verejnosti. Prítomných oboznámili 
so základnými princípmi predkladaných pravidiel. 
 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený 
návrh schváliť bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 

 
 
Predseda komisie Ing. arch. Vaškovič požiadal Ing. arch. Martu Závodnú, vedúcu oddelenia životného 
prostredia a územného plánovania miestneho úradu, o predstavenie projektu Prestavba a dostavba 
objektu, ulice Jelšová a Uhrová, územie Kramáre. Poskytnuté informácie k tomuto projektu doplnila 
Ing. arch. Zuzana Kadášová z oddelenia životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu. 
Predmetný projekt bol predložený na rokovanie komisie na žiadosť p. starostu Kusého. 
Prítomní členovia komisie sa s predstaveným projektom oboznámili, ale o uznesení k nemu nehlasovali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. arch. Peter Vaškovič v. r. 

predseda komisie ÚPUaV 

Miriam Šujanová v. r. 

zapisovateľka komisie ÚPUaV 


