
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. novembra 2017

ZÁPISNICA č .  7 / 2017
z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby,

ktoré sa konalo dňa 22. novembra 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Materiály na rokovanie MR a MZ

2.1 Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
na obdobie rokov 2017 – 2021

2.2 Návrh Plánu činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2018
2.3 Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018
2.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2017, ktorým

sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

2.5 Návrh na schválenie osobitného zreteľa využitia časti stavby so súpisným číslom 97 na pozemku
parcelné číslo 11355/28, evidovanej na liste vlastníctva číslo 1292 v katastrálnom území Nové
Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F, 831 01 Bratislava,
IČO: 50 414 151

2.6 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

2.7 Návrh na schválenie spolupráce s Centrom včasnej intervencie, n. o. so sídlom Legionárska 13,
831 04 Bratislava, IČO: 45 744 688 pri využití stavby súpisné číslo 553 na pozemku registra
„C“ KN parc. č. 12263/2 v katastrálnom území Nové Mesto, ktorá je evidovaná na liste
vlastníctva číslo 1292

2.8 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra
„C“ KN parc. č. 5930/38, ostatné plochy o výmere 41 m2 a parc. č. 5930/40, ostatné plochy
o výmere 43 m2 , ktoré vzniknú na základe geometrického plánu č. 157/2017 oddelením
od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné plochy o výmere 10 232 m2 , v k. ú.
Vinohrady, pre spoločnosť MVA Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava

2.9 Návrh investičných akcií na rok 2018
2.10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2017, ktorým

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016
zo dňa 14. 06. 2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto

2.11 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017
zo 14. Februára 2017o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto

2.12 Návrh na zmenu rozpočtu a zmenu použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto na rok 2017



2.13 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2017, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016
zo dňa 16. 12. 2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

2.14 Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2018/2020
2.15 Informácia o zmene Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
2.16 Informácia k uzavretiu Zmluvy o nájme časti zvereného majetku za účelom prevádzky

parkoviska
2.17 Stav objektu Tržnice, Šancová 112, Bratislava a prognózy vývoja
2.18 Návrh na schválenie zámeru nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva Mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto v správe organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb
2.19 Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup

investičného majetku (EKO)
2.20 Návrh na schválenie zámeru na zriadenie prevádzky EKO-podniku verejnoprospešných služieb
2.21 Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií

a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2017/2018
2.22 Návrh znenia Zriaďovacej listiny EKO-podniku verejnoprospešných služieb – aktualizované

znenie
2.23 Návrh na prenájom kancelárie č. 414 a č. 415 na 4. poschodí administratívnej budovy

na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie
2.24 Výsledky participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

K bodu 1 – Otvorenie

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. arch. Peter Vaškovič. Navrhol zaradiť
bod 2.23 ako prvý v poradí.

Prítomní členovia komisie program rokovania jednomyseľne schválili.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2 – Materiály na rokovanie MR a MZ

K bodu 2.23 – Návrh na prenájom kancelárie č. 414 a č. 415 na 4. poschodí administratívnej
budovy na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2.1 – Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto na obdobie rokov 2017 – 2021
Materiál predstavila Mgr. Iveta Marčíková, vedúca oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5



K bodu 2.2 – Návrh Plánu činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2018
Navrhnutý plán činnosti predstavil miestny kontrolór Ing. Martin Böhm.

Komisia po prerokovaní navrhnutého plánu činnosti odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený
návrh schváliť s pripomienkou, aby pod bod 2 navrhnutého plánu bola zaradená – Kontrola
príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS zameranej na prevádzkovanie Tržnice a pôvodne
navrhnutý bod 2 – Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12 bol
zaradený do plánu činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2018.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2.3 – Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho
zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
na rok 2018

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2.4 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
č. .../2017, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Materiál predstavila Ing. Andrea Kutarňová z právneho oddelenia Miestneho úradu Mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto.

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2.5 – Návrh na schválenie osobitného zreteľa využitia časti stavby so súpisným
číslom 97 na pozemku parcelné číslo 11355/28, evidovanej na liste vlastníctva číslo 1292
v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F,
831 01 Bratislava, IČO: 50 414 151
Predložený materiál predstavila Mgr. Jana Biharyová z právneho oddelenia Miestneho úradu
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť
s pripomienkou, ktorá bude obsiahnutá v podmienke č. 1. Pôvodné podmienky č. 1 a č. 2 budú
prečíslované na č. 2 a č. 3.

Podmienka č. 1:
Spoločnosť Central Zone s.r.o. sa zaväzuje v lehote 10 pracovných dní od schválenia uznesenia
miestneho zastupiteľstva predložiť na posúdenie projekt, vrátane výkazu výmer a rozpočtu,
rekonštrukcie strechy, fasády a priečelia, a mestská časť sa zaväzuje v lehote do 30 dní uvedené



dokumentácie posúdiť a písomne sa k nim vyjadriť. Pokiaľ uvedená podmienka nebude splnená,
predmetné uznesenie stráca platnosť.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2.6 – 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 predstavila Mgr. Jana Biharyová z právneho oddelenia miestneho úradu.

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2.7 – Návrh na schválenie spolupráce s Centrom včasnej intervencie, n. o. so sídlom
Legionárska 13, 831 04 Bratislava, IČO: 45 744 688 pri využití stavby súpisné číslo 553
na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12263/2 v katastrálnom území Nové Mesto, ktorá je
evidovaná na liste vlastníctva číslo 1292
Materiál predstavila Mgr. Jana Biharyová z právneho oddelenia miestneho úradu.

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2.8 – Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu
pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5930/38, ostatné plochy o výmere 41 m2 a parc. č. 5930/40,
ostatné plochy o výmere 43 m2 , ktoré vzniknú na základe geometrického plánu č. 157/2017
oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné plochy o výmere 10 232 m2,
v k. ú. Vinohrady, pre spoločnosť MVA Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava
Materiál predstavila Mgr. Zuzana Kozáková z právneho oddelenia miestneho úradu.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu neodporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh
schváliť.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 3
ZDRŽAL SA: 2



K bodu 2.9 – Návrh investičných akcií na rok 2018

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu berie Návrh investičných akcií na rok 2018
na vedomie.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2.10 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava–
Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14. 06. 2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Predložený materiál predstavil JUDr. Pavol Viecha z oddelenia hospodárskeho a finančného.

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2.11 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
č. 1/2017 zo 14. februára 2017o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
Predložený materiál predstavila Mgr. Jana Kohútová z oddelenia hospodárskeho a finančného.

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2.13 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16. 12. 2016 o miestnych daniach na území mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
Materiál predstavila p. Kvetoslava Pažitná z oddelenia hospodárskeho a finančného.

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2.16 – Informácia k uzavretiu Zmluvy o nájme časti zvereného majetku
za účelom prevádzky parkoviska
Materiál predstavil Ing. Robert Molnár, riaditeľ organizácie EKO podnik-VPS.



Komisia po prerokovaní predloženého materiálu berie predloženú informáciu na vedomie

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2.17 – Stav objektu Tržnice, Šancová 112, Bratislava a prognózy vývoja
Materiál predstavil Ing. Robert Molnár, riaditeľ organizácie EKO podnik-VPS.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu berie predložený materiál na vedomie

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2.12 – Návrh na zmenu rozpočtu a zmenu použitia Rezervného fondu mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto na rok 2017
Materiál predstavila RNDr. Jana Ondrová, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného.

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2.14 – Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2018/2020
K návrhu rozpočtu sa vyjadrila RNDr. Jana Ondrová, vedúca oddelenia hospodárskeho
a finančného a Ing. Petra Strejčková, referentka rozpočtu miestneho úradu.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu berie Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto na roky 2018/2020 na vedomie.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2.15 – Informácia o zmene Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Informácie k tomuto bodu programu poskytla RNDr. Jana Ondrová, vedúca oddelenia
hospodárskeho a finančného a Ing. Petra Strejčková, referentka rozpočtu miestneho úradu.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu berie informáciu o zmene Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy na vedomie.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5



Nasledujúce body programu rokovania komisia neprerokovala, nakoľko sa stala
neuznášaniaschopnou.

2.18 – Návrh na schválenie zámeru nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v správe organizácie EKO–podnik verejnoprospešných
služieb

2.19 – Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti
na nákup investičného majetku (EKO)

2.20 – Návrh na schválenie zámeru na zriadenie prevádzky EKO-podniku
verejnoprospešných služieb

2.21 – Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších
komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2017/2018

2.22 – Návrh znenia Zriaďovacej listiny EKO–podniku verejnoprospešných služieb –
aktualizované znenie

2.24 – Výsledky participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Predmetné, neprerokované body programu, budú prerokované na mimoriadnom rokovaní komisie
ÚPUaV.

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

Miriam Šujanová v. r.
zapisovateľka komisie ÚPUaV


