
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. júna 2017

Z ÁP ISN IC A č .  4 /2017

z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby,
ktoré sa konalo dňa 21. júna 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1.   Otvorenie
2.  Predstavenie investičného zámeru spoločnosti ATRIOS na Jahodovej ulici
3.  Predstavenie investičného zámeru spoločnosti SYMPATIA
4.  Materiály na rokovanie MR a MZ
4.1 Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra “C” KN parc. č. 11355/25, 

parc. č.     11355/27, 11355/30 a parc. č. 11355/21v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť 
Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F, 831 01  Bratislava, IČO: 50 414 151

4.2 Návrh na schválenie bezodplatného prevodu vlastníckych práv k stavebnému objektu SO-01 
Komunikácia do majetku Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

4.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2017, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

4.4  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa
       vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov
       informácií v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov
       v roku 2017

K bodu 1 – Otvorenie
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. arch. Peter Vaškovič.

Prítomní členovia komisie program rokovania jednomyseľne schválili.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 7

K bodu 2 – Predstavenie investičného zámeru spoločnosti ATRIOS na Jahodovej ulici
Zástupcovia  spoločnosti  ATRIOS  predstavili  svoj  investičný  zámer  –  projekt  “Bytový  dom 
Jahodová”,  ktorý  zahŕňa  návrh  bytov,  parkovacích  miest  na teréne,  pred navrhnutým objektom, 
i v podzemných podlažiach objektu, a zariadení vybavenosti.
K predstavenému  projektu  sa  vyjadrila  Ing. arch.  Marta  Závodná,  vedúca  oddelenia  životného 
prostredia a územného plánovania miestneho úradu. Namietla, že predmetný návrh bytového domu 
je v rozpore so schváleným Územným plánom Hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien 
a doplnkov.  V závere  diskusie  členov  komisie  so zástupcami  investora  a architektom  projektu 
odznel návrh na prepracovanie projektu tak, aby bol v súlade s platným územným plánom mesta.



K bodu 3 – Predstavenie investičného zámeru spoločnosti SYMPATIA
Zástupcovia  spoločnosti  SYMPATIA  predstavili  svoj  investičný  zámer  –  rekonštrukciu 
polyfunkčnej  budovy  na Vajnorskej  ul.  č. 21.  Zástupcovia  spoločnosti  uviedli,  že  majú  záujem 
na zachovaní  funkcií  Strediska  kultúry  Mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto  v objekte.  Návrh 
rekonštrukcie  objektu  zahŕňa  rekonštrukciu  existujúcich  administratívnych  priestorov  v objekte, 
prestavbu  kancelárií  na byty,  apartmány a ateliéry,  teda  nebytové  priestory,  a nadstavbu objektu 
s bytmi, ďalej dostavbu obchodných priestorov a viacpodlažného parkovacieho domu.

K bodu 4 – Materiály na rokovanie MR a MZ

4.1 – Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra “C” KN 
parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27, 11355/30 a parc. č. 11355/21 v katastrálnom území 
Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F, 831 01 Bratislava, 
IČO: 50 414 151

Materiál prestavila Mgr. Jana Biharyová z oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
s pripomienkou,  aby  bola  v zmluve  zakotvená  podmienka  usporiadania  vlastníckych  vzťahov 
k predmetným pozemkom do 3 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 7

4.2 – Návrh na schválenie bezodplatného prevodu vlastníckych práv k stavebnému objektu 
SO-01 Komunikácia do majetku Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

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

Komisia  po prerokovaní  predloženého  materiálu  neodporúča miestnemu  zastupiteľstvu  návrh 
schváliť.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 7

4.3 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
č. ..../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 
zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode  a času prevádzky 
služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Materiál  predstavili  predkladatelia,  poslankyňa  miestneho  zastupiteľstva  Mgr. Edita  Pfundtner 
a zástupca  starostu  Ing. Stanislav  Winkler,  a spracovateľka  Ing.  Andrea  Kutarňová  z oddelenia 
PPČESČaSP miestneho úradu.

Členovia  komisie  diskutovali  najmä  o pravidlách  času  predaja  v prevádzkach  s pohostinskou 
činnosťou umiestnených v bytových budovách, nad ktorými sa nachádza min. 1 nadzemné podlažie 
s nebytovými priestormi.



Predseda  komisie,  Ing. arch.  Peter  Vaškovič,  na základe  diskusie  členov  komisie  predložil 
pozmeňujúci návrh, resp. sformuloval pripomienku k predloženému návrhu. Navrhol, aby sa bod 
(1) predloženého návrhu všeobecne záväzného nariadenia zmenil a doplnil takto:

(1) V § 3  ods. 1  bod III. kategória  –  prevádzky  s pohostinskou  činnosťou,  podbod 2  sa  zrušuje 
a nahrádza sa znením:

„2.a. prevádzky umiestnené v nebytových budovách:

Pondelok – Nedeľa od 08.00 hod. do 06.00 hod.

2.b. prevádzky umiestnené v bytových budovách, nad ktorými sa nachádza min. 1 nadzemné 
podlažie s nebytovými priestormi:

Nedeľa – Štvrtok od 08.00 hod. do 24.00 hod.
Piatok – Sobota od 08.00 hod. do 04.00 hod.“

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 4
PROTI: 3

Komisia  po prerokovaní  predloženého  materiálu  odporúča  miestnemu  zastupiteľstvu  návrh 
všeobecne  záväzného  nariadenia  schváliť  s pripomienkou,  aby  sa  bod  (1)  predloženého  návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia zmenil a doplnil takto:

(1) V § 3  ods. 1  bod III. kategória  –  prevádzky  s pohostinskou  činnosťou,  podbod 2  sa  zrušuje 
a nahrádza sa znením:

„2.a. prevádzky umiestnené v nebytových budovách:

Pondelok – Nedeľa od 08.00 hod. do 06.00 hod.

2.b. prevádzky umiestnené v bytových budovách, nad ktorými sa nachádza min. 1 nadzemné 
podlažie s nebytovými priestormi:

Nedeľa – Štvrtok od 08.00 hod. do 24.00 hod.
Piatok – Sobota od 08.00 hod. do 04.00 hod.“

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 3
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 2

4.4 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým 
sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných 
nosičov informácií v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov v roku 2017



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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 7

Miriam Šujanová v. r.

zapisovateľka komisie ÚPUaV
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