
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, 23. mája 2017

ZÁPISNICA č .  3 / 2017
z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby,

ktoré sa konalo dňa 23. mája 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Materiály na rokovanie MR a MZ

2.1 Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite “Koliba –
Vtáčnik”

2.2 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom
budovy Konskej železnice

2.3 Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní
čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

2.4 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto

2.5 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k prenajatiu sociálno-prevádzkovej stavby
súp. č. 7768 v Bratislave na ul. Kalinčiakova postavenej na pozemkoch parc. č. 11280/46
a parc. č. 11280/57 v katastrálnom území Nové Mesto

2.6 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

2.7 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. A IV. kategórie, peších komunikácií
a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2016/2017

2.8 Návrh Dodatku č. 12 zriaďovacej listiny organizácie EKO-podnik VPS
2.9 Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup

investičného majetku
2.10 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

2.11 Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2017
2.12 Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok

2016
2.13 Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017
2.14 Návrh Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku

na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len “zásady”)
2.15 Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu zadania Územného

plánu zóny Nobelova, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

3. Rôzne
3.1 Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu zadania Územného

plánu zóny Nobelova, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
3.2. Územné plány zón – Mierová kolónia, Ľudová štvrť, Biely Kríž – informácie



K bodu 1 – Otvorenie
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. arch. Peter Vaškovič.
Navrhol doplniť program rokovania komisie v bode 3. Rôzne o materiál z Kancelárie
pre participáciu verejnosti – Návrh zámeru rekonštrukcie a využitia priestorov Račianska 87 –
nízkoprahový klub pre deti a mládež.

Prítomní členovia komisie program rokovania jednomyseľne schválili.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2 – Materiály na rokovanie MR a MZ

2.1 – Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite “Koliba
– Vtáčnik”

Materiál predstavila Andrea Vráblová, referentka oddelenia PPČESČaSP miestneho úradu.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť
bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

2.2 – Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy
na prenájom budovy Konskej železnice

Materiál predstavila Mgr. Zuzana Kozáková z oddelenia PPČESČaSP miestneho úradu.

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť
bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

2.3 – Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Materiál predstavila Mgr. Jana Biharyová z oddelenia PPČESČaSP miestneho úradu.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť
bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1



2.4 – Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku na území
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Materiál predstavila Mgr. Jana Biharyová z oddelenia PPČESČaSP miestneho úradu.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh VZN
schváliť bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

2.5 – Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k prenajatiu sociálno-prevádzkovej
stavby súp. č. 7768 v Bratislave na ul. Kalinčiakova postavenej na pozemkoch
parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57 v katastrálnom území Nové Mesto

Materiál predstavila Mgr. Jana Biharyová z oddelenia PPČESČaSP miestneho úradu

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu predmetný
návrh schváliť s pozmeňovacími návrhmi:
- doba nájmu: 15 rokov + 5 rokov opcia
- váha kritérií hodnotenia: výška vloženej investície – 70 %

výška nájmu – 30 %

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

2.6 – Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú
súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Materiál predstavila Ing. Miriam Kamhyiehová, vedúca referátu životného prostredia miestneho
úradu.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča predmetný materiál predložiť
na rokovanie miestnej rady a miestne zastupiteľstvo informovať o pripomienkach zaslaných
na Hlavné mesto SR Bratislava.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

2.7 – Informácia o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. A IV. kategórie, peších
komunikácií a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2016/2017

Materiál predstavil Ing. Robert Molnár, riaditeľ organizácie EKO-podnik VPS.

Komisia po prerokovaní predloženej informácie odporúča miestnemu zastupiteľstvu, aby
informáciu o vyhodnotení zimnej údržby zobrala na vedomie bez pripomienok.



2.8 – Návrh Dodatku č. 12 zriaďovacej listiny organizácie EKO-podnik VPS

Materiál predstavil Ing. Robert Molnár, riaditeľ organizácie EKO-podnik VPS.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu predmetný
návrh schváliť bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

2.9 – Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti
na nákup investičného majetku

Materiál predstavil Ing. Robert Molnár, riaditeľ organizácie EKO-podnik VPS.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu predmetný
návrh schváliť bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

2.10 – 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

Materiál predstavil Ing. Robert Molnár, riaditeľ organizácie EKO-podnik VPS.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený
návrh schváliť s pripomienkou, aby v dodatku k zmluve bolo v bode 2 doplnené ustanovenie,
umožňujúce obojstranné odstúpenie od zmluvy v prípade rozhodnutia o zmene využitia tržnice.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

2.11 – Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2017

Materiál predstavil Ing. Martin Böhm, miestny kontrolór MČ Bratislava-Nové Mesto.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu predmetný
plán kontrolnej činnosti schváliť bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6



2.12 – Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a rozpočtové
hospodárenie za rok 2016

Materiál predstavila RNDr. Jana Ondrová, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného
miestneho úradu.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu predmetný
návrh záverečného účtu a rozpočtové hospodárenie mestskej časti za rok 2016 schváliť bez
pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

2.13– Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

Materiál predstavila RNDr. Jana Ondrová, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného
miestneho úradu.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča predmetný návrh na zmenu rozpočtu
mestskej časti na rok 2017 predložiť na rokovanie miestnej rady.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

2.14 – Návrh Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného
príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len
“zásady”)

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu predmetný
návrh zásad schváliť bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

K bodu 3 – Rôzne

3.1 – Návrh zámeru rekonštrukcie a využitia priestorov Račianska 87 – nízkoprahový klub
pre deti a mládež

Materiál predstavili Ing. Tomáš Hanulík, vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže
a voľného času miestneho úradu a Mgr. Lukáš Bulko, poverený vedením Kancelárie
pre participáciu verejnosti miestneho úradu.

Komisia po oboznámení sa s predloženým materiálom berie predmetný návrh zámeru na vedomie.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6



3.2 – Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu zadania
Územného plánu zóny Nobelova, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Materiál predstavila Ing. arch. Marta Závodná, vedúca oddelenia životného prostredia a územného
plánovania miestneho úradu.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu úradu pokračovať v ďalších
krokoch na spracovávaní Územného plánu zóny Nobelova, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

Komisia žiada, aby na najbližšom zasadnutí Komisie ÚP, U a V zástupcovia stavebného úradu
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto poskytli členom komisie informácie o aktuálnom stave prác
na vyhlásení stavebnej uzávery pre zónu Nobelova, ale aj na vyhlásení stavebných uzáver v ďalších
zónach MČ Bratislava-Nové Mesto – zóna Jelšová, Biely kríž, Mierová kolónia a Ľudová štvrť.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

3.3 – Územné plány zón – Mierová kolónia, Ľudová štvrť, Biely Kríž – informácie

Informácie poskytla Ing. arch. Marta Závodná, vedúca oddelenia životného prostredia a územného
plánovania miestneho úradu.

Členovia komisie si vypočuli informácie o aktuálnom stave prác na troch rozpracovaných
územných plánoch zón a komisia žiada starostu mestskej časti, aby zabezpečil, prostredníctvom
oddelenia životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu, pokračovanie
v obstarávaní a spracovávaní predmetných územných plánov zón.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

Ing. arch. Peter Vaškovič v. r.
predseda komisie ÚPUaV

Miriam Šujanová v. r.
zapisovateľka komisie ÚPUaV


