
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, 19. januára 2018

ZÁPISNICA č .  1 / 2018
z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby,

ktoré sa konalo dňa 17. januára 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1.  Otvorenie
2.   Materiály na rokovanie MR a MZ
2.1 Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III
2.2 Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/16, 12780/26, 12780/211,
      12780/213, 12781/1, 12781/3, 12781/4, 12781/5, 12781/9, 12781/11, 12781/12, 12781/13, 12781/14,
      12781/15, 12781/17 až 12781/230, 12781/231 až 12781/244, druh pozemku zastavané plochy
      a nádvoria, o celkovej výmere 4 896 m2 do správy EKO-podniku verejnoprospešných služieb
2.3 Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/21,
      parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27 a parc. č. 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto
      pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B Bratislava - Mestská časť Nové Mesto
      831 04, IČO: 50 414 151
2.4 Návrh na schválenie osobitného zreteľa – prenájmu časti stavby so súpisným číslom 97
      umiestnenej na pozemku registra „C“ parc. č. 11355/28, evidovanej na liste vlastníctva číslo
      1292 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom
      Vajnorská 100/B, Bratislava - Mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 414 151
2.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
      „Strategický dokument – Rozvoj cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“

K bodu 1 – Otvorenie

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. arch. Peter Vaškovič. Navrhol doplniť
program rokovania komisie o bod Rôzne – Informácie o aktuálne pripravovaných projektoch
v mestskej časti a body 2.3 a 2.4 zaradiť na začiatok rokovania.

Prítomní členovia komisie program rokovania jednomyseľne schválili.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 7

K bodu 2 – Materiály na rokovanie MR a MZ

K bodu 2.3 – Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra „C“ KN
parc. č. 11355/21, parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27 a parc. č. 11355/30 v katastrálnom
území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B Bratislava -
Mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 414 151



K bodu 2.4 – Návrh na schválenie osobitného zreteľa – prenájmu časti stavby so súpisným
číslom 97 umiestnenej na pozemku registra „C“ parc. č. 11355/28, evidovanej na liste
vlastníctva číslo 1292 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o.
so sídlom Vajnorská 100/B, Bratislava - Mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 414 151

K obidvom bodom programu podala informácie Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca
oddelenia PPČESČaSP miestneho úradu a Mgr. Mária Priečinská, poverená vedením Strediska
kultúry na Vajnorskej ul. Zástupcovia spoločnosti Central Zone s.r.o. v krátkosti predstavili projekt
rekonštrukcie vnútorných vstupných priestorov objektu.

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu v bode 2.3 odporúča miestnemu zastupiteľstvu
návrh schváliť bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8
ZA: 8

Komisia po prerokovaní predloženého materiálu v bode 2.4 odporúča miestnemu zastupiteľstvu
návrh schváliť s pripomienkou, aby v zmluve o prenájme bola presne vyšpecifikovaná zmluvná
pokuta za nezrealizované rekonštrukčné práce na jednotlivých častiach stavby (strecha, fasády,
priečelia a vstupy z Vajnorskej a Robotníckej ul.) v sume 35 tis. € za každú jednotlivú časť stavby
(rekonštrukcia strechy, fasád, priečelí a vstupov z Vajnorskej a Robotníckej ul.).

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8
ZA: 8

K bodu 2.2 – Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/16, 12780/26,
12780/211, 12780/213, 12781/1, 12781/3, 12781/4, 12781/5, 12781/9, 12781/11, 12781/12,
12781/13, 12781/14, 12781/15, 12781/17 až 12781/230, 12781/231 až 12781/244, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 4 896 m2 do správy EKO-podniku
verejnoprospešných služieb
Materiál k tomuto bodu programu predstavil Ing. Robert Molnár, riaditeľ organizácie EKO-podnik
VPS.

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8
ZA: 8

K bodu 2.1 – Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu
Bratislava III
Doplňujúce informácie k tomuto návrhu podala p. Červenková, vedúca organizačného oddelenia
miestneho úradu.

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 1
PROTI: 3
ZDRŽALI SA: 3



K bodu 2.5 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
„Strategický dokument – Rozvoj cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“
Spracovateľ návrhu Ing. Stanislav Skýva sa na rokovaní komisie nezúčastnil. V rámci diskusie
o predmetnom strategickom dokumente viacerí členovia komisie skonštatovali, že v predloženom
materiáli chýba stanovenie a zdôvodnenie právnej záväznosti strategického dokumentu.

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 3
ZDRŽALI SA: 4

K bodu Rôzne:
Ing. arch. Marta Závodná, vedúca oddelenia životného prostredia a územného plánovania
(„ŽPaÚP“) miestneho úradu informovala prítomných členov komisie o viacerých pripravovaných
investičných zámeroch v mestskej časti.
1. „Polyfunkčný objekt Tomášikova, Bratislava-Nové Mesto“ – (projekt Semiramis) – lokalita pred

Železničnou stanicou Nové Mesto – doplňujúce informácie poskytla Ing. arch. Zdenka Mrázová
z oddelenia ŽPaÚP – pre predmetný projekt je spracovaný zámer spracovaný v zmysle zákona
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“) a aktuálne prebieha proces posudzovania
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (EIA). K predmetnej investičnej činnosti
vydalo súhlasné stanovisko Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 10.03.2017.

Po obsiahlej diskusii, v ktorej prítomní skonštatovali, že predmetný projekt nie je v súlade
s platným Územným plánom Hlavného mesta SR Bratislava, r. 2007, v znení zmien a doplnkov,
nejedná sa o intenzívnu zástavbu občianskej vybavenosti v priestoroch dopravných uzlov
medzinárodného významu, a navrhnuté polyfunkčné budovy neprispejú k vytvoreniu mestského
prostredia v predpriestore Železničnej stanice Nové Mesto, členovia komisie odporučili
prítomným zástupcom oddelenia ŽPaÚP spracovať odborné stanovisko k zámeru a podať ho
na Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Zároveň odporučili
zástupcom oddelenia ŽPaÚP miestneho úradu, aby mestská časť požiadala o prehodnotenie
súhlasného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy k predmetnej investičnej činnosti.

Bez hlasovania.

2. „NIDO 2 – Projekt občianskej vybavenosti – apartmánové bývanie, komerčné priestory
pre obchod, kancelárie, služby – Trnavská cesta, Bratislava – lokalita v zázemí križovatky
Tomášikovej – Trnavskej ulice – pre predmetný projekt je spracovaný zámer spracovaný
v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“) a aktuálne prebieha
proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (EIA).

Po diskusii k predmetnému projektu, členovia komisie odporučili prítomným zástupcom
oddelenia ŽPaÚP spracovať odborné stanovisko k zámeru a podať ho na Okresný úrad
Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie. V stanovisku odporučili položiť dôraz
na potrebu spracovania aktuálneho dopravno-kapacitného posúdenie navrhovanej činnosti, resp.
vplyvov navrhovanej činnosti na existujúce komunikácie v Tomášikovej a Trnavskej ulici,
vrátane križovatiek Tomášikova – Trnavská ulica, Trnavská – Bajkalská ulica, ale aj
Tomášikova – Vajnorská ulica.

Bez hlasovania.



3. Investičný zámer prestavby administratívnej budovy na Bárdošovej ul. (bývalá budova
Zdravoprojekt-u) na bytový dom.

Členovia komisie odporučili prítomným zástupcom oddelenia ŽPaÚP spracovať odborné
stanovisko k zámeru, preveriť v ňom súlad zámeru s platným územným plánom Bratislavy
a akcentovať potrebu adekvátneho riešenia statickej dopravy.

Bez hlasovania.

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

Miriam Šujanová v. r.
zapisovateľka komisie ÚPUaV


