
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka ul., č. 1, 832 91 Bratislava 3
Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva

          mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

                                                                                                                  V Bratislave, 10.09.2019

ZÁPISNICA č .  6 / 2019
z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby,

ktoré sa konalo dňa 9. septembra 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto č. .../2019 zo dňa ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2018
zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto

3. Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejnej súťaže podľa § 847 a nasl. Občianskeho
zákonníka na revitalizáciu lokality „Snežienka“

4. Návrh na schválenie prenájmu garáže na Pionierskej ul., č. 12 v Bratislave – Areál
Knižnice – Bratislava-Nové Mesto pre Občianske združenie Ježkove oči, Hattalova ul.,
č. 12/B, 831 03  Bratislava, IČO: 42 365 228

5. Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov v objekte Základnej školy
s materskou školou na Sibírskej ul., č. 39 v Bratislave pre spoločnosť TRIGON
PRODUCTION, s.r.o., so sídlom Hríbová ul., č. 9, 821 05  Bratislava, IČO: 35 699 507

6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto č. .../2019 zo dňa ... 2019, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2018 zo dňa 12.05.2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový
poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA

7. Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite Koziarka
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2019

zo dňa ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto 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 v znení
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017
zo dňa 30.06.2017

9. Informácia o príprave Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky
2020-2022

10. Územný plán zóny Nobelova – prezentácia rozpracovaného návrhu ÚP-Z
11. Územný plán zóny Zátišie – Hattalova, Prieskumy a rozbory – informácia o aktuálnom

stave prác na ÚP-Z
12. Územný plán zóny Vlárska, Prieskumy a rozbory – informácia o aktuálnom stave prác

na ÚP-Z
13. Zámer vyhlásenia stavebnej uzávery pre riešené územie Územného plánu zóny Krahulčia
14. Rôzne

14.1.Investičný zámer – SENIOR LIVING & CARE CENTER – KRAMÁRE,
Pod Krásnou hôrkou – Vlárska ul.



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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 2 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto č. .../2019 zo dňa ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2018
zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto
Materiál predstavila Mgr. Jana Biharyová z oddelenia právneho, podnikateľských činností,
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto.

Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom
znení bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 3 – Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejnej súťaže podľa § 847 a nasl.
Občianskeho zákonníka na revitalizáciu lokality „Snežienka“
Materiál predstavila Mgr. Jana Biharyová z oddelenia právneho, podnikateľských činností,
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu.

Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom
znení bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

K bodu 4 – Návrh na schválenie prenájmu garáže na Pionierskej ul., č. 12 v Bratislave – Areál
Knižnice – Bratislava-Nové Mesto pre Občianske združenie Ježkove oči, Hattalova ul.,
č. 12/B, 831 03  Bratislava, IČO: 42 365 228
Materiál predstavila Mgr. Jana Biharyová z oddelenia právneho, podnikateľských činností,
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu.

Ing. Šebej k tomuto materiálu poznamenal, že by bolo dobré, aby prílohou tohto návrhu boli aj
ďalšie relevantné náležitosti (identifikácia predmetu nájmu na mapovom podklade, návrh zmluvy
a ďalšie) a požiadal zapracovať túto pripomienku do návrhu uznesenia z rokovania komisie. Ďalej
požiadal, aby v budúcnosti boli obdobné materiály a návrhy predkladané na rokovania komisie
so všetkými relevantnými náležitosťami.
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom
znení s vyššie uvedenou pripomienkou.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 4
ZDRŽALI SA: 2



K bodu 5 – Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov v objekte Základnej
školy s materskou školou na Sibírskej ul., č. 39 v Bratislave pre spoločnosť TRIGON
PRODUCTION, s.r.o., so sídlom Hríbová ul., č. 9, 821 05  Bratislava, IČO: 35 699 507
Materiál predstavila Mgr. Jana Biharyová z oddelenia právneho, podnikateľských činností,
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu.

Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom
znení bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

K bodu 6 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto č. .../2019 zo dňa ... 2019, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2018 zo dňa 12.05.2018, ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA
Materiál predstavila Mgr. Mária Mäsiarová z oddelenia právneho, podnikateľských činností,
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu.

Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom
znení bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

K bodu 7 – Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite
Koziarka
Materiál predstavila Mgr. Jana Biharyová z oddelenia právneho, podnikateľských činností,
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu.

Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom
znení bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

K bodu 8 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
č. .../2019 zo dňa ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto 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 v znení
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017
zo dňa 30.06.2017
Informáciu k tomuto materiálu podal Mgr. Martin Vlačiky.
Ing. arch. Vaškovič navrhol upraviť formuláciu obsiahnutú v návrhu uznesenia (... odporúča
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schváliť VZN MČ BA-NM č.
.../2019 zo dňa ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BA-NM č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017...).
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť s tým, že
predložený návrh uznesenia bude upravený a doplnené v zmysle vyššie uvedenej pripomienky.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 7



K bodu 9 – Informácia o príprave Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
na roky 2020-2022
Informácie k tomuto materiálu podal Ing. Stanislav Winkler.
Komisia prerokovala materiál a berie predloženú informáciu na vedomie.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 7

K bodu 11 – Územný plán zóny Zátišie – Hattalova, Prieskumy a rozbory – informácia
o aktuálnom stave prác na ÚP-Z
Informácie k tomuto materiálu poskytol Ing. arch. Peter Vaškovič.
Ing. arch. Vaškovič odporučil, aby miestny úrad na webovom sídle mestskej časti zverejnil textovú
časť predmetných prieskumov a rozborov spracovaných pre účely ÚP zóny s tým, že do grafickej
časti prieskumov a rozborov bude možné nahliadnuť na oddelení životného prostredia a územného
plánovania miestneho úradu. Pracovníci tohto oddelenia budú môcť prípadným záujemcom
poskytnúť základné či doplňujúce informácie o spracovaných prieskumoch a rozboroch.

K bodu 12 – Územný plán zóny Vlárska, Prieskumy a rozbory – informácia o aktuálnom stave
prác na ÚP-Z
Informácie k tomuto materiálu poskytol Ing. arch. Peter Vaškovič.
Ing. arch. Vaškovič odporučil, aby miestny úrad na webovom sídle mestskej časti zverejnil textovú
časť predmetných prieskumov a rozborov spracovaných pre účely ÚP zóny s tým, že do grafickej
časti prieskumov a rozborov bude možné nahliadnuť na oddelení životného prostredia a územného
plánovania miestneho úradu. Pracovníci tohto oddelenia budú môcť prípadným záujemcom
poskytnúť základné či doplňujúce informácie o spracovaných prieskumoch a rozboroch.

Komisia prerokovala informácie k bodom 11 a 12 a berie ich na vedomie.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 7

K bodu 13 – Zámer vyhlásenia stavebnej uzávery pre riešené územie Územného plánu zóny
Krahulčia
Informácie k tomuto bodu programu poskytol Ing. arch. Vaškovič.
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu zámer vyhlásenia stavebnej
uzávery schváliť v predloženom znení bez pripomienok.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 7

K bodu 10 – Územný plán zóny Nobelova – prezentácia rozpracovaného návrhu ÚP-Z
Ing. arch. Peter Vaškovič k tomuto bodu programu poznamenal, že spracované a prerokované
Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Nobelova bolo schválené v miestnom
zastupiteľstve. Zároveň uviedol, že rozpracovaný návrh ÚP zóny bol, nad rámec požiadaviek
platných ustanovení stavebného zákona, v máji 2019 predstavený verejnosti na stretnutí
obstarávateľa a spracovateľa ÚP zóny, ako aj miestnych poslancov, s obyvateľmi lokality
Nobelova. Odporučil, aby sa takéto stretnutia nad rozpracovanými návrhmi ÚP zón konali



aj v budúcnosti, s cieľom oboznámiť verejnosť s rozpracovanými alebo variantnými či
alternatívnymi návrhmi. Obyvatelia takéto stretnutia vnímajú pozitívne.
Ing. arch. Juraj Krumpolec, spracovateľ ÚP zóny, predstavil rozpracovaný návrh ÚP zóny
na podklade grafickej škice komplexného urbanistického návrhu.
Členovia komisie diskutovali so spracovateľom ÚP zóny najmä o navrhnutom riešení statickej
dopravy v riešenom území.

Bez hlasovania.

K bodu 14 – Rôzne

K bodu 14.1. – Investičný zámer – SENIOR LIVING & CARE CENTER – KRAMÁRE,
Pod Krásnou hôrkou – Vlárska ul.
Informáciu k tomuto investičnému zámeru podal Ing. arch. Peter Vaškovič. Uviedol, že investičný
zámer je situovaný v území, ktoré je v platnom Územnom pláne Hl. mesta SR Bratislava, r. 2007,
v znení zmien a doplnkov, schválené ako stabilizované územie a je preň schválené funkčné využitie
– občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu.
Investičný zámer pozostáva z dvoch samostatných častí:
1. Senior Living – bytový dom s 32 bytovými jednotkami,
2. Senior Care Center – budova pre apartmánové bývanie (23 apartmánov) spojená so službami,

rehabilitáciou, ordináciami lekárov vrátane časti pre seniorov odkázaných na nepretržitú
starostlivosť (zdravotnícke služby a služby sociálnej starostlivosti),

Ing. arch. Vaškovič skonštatoval, že predložený investičný zámer síce deklaruje, že sa jedná o návrh
centra s bývaním a zdravotníckymi službami a službami sociálnej starostlivosti pre seniorov, ale
navrhnuté dispozičné riešenia bytov (4-izbové, 3-izbové a 2 izbové byty) predznamenávajú, že sa
jedná o návrh bežného bytového domu. Zároveň uviedol, že aj návrh apartmánového bývania
možno považovať za plnohodnotné bývanie, keďže navrhnuté apartmány sú sústredené
do samostatného prevádzkového celku, ktorý bude možné v budúcnosti úplne odlúčiť od prevádzok
zdravotníckych služieb a služieb sociálnej starostlivosti.
Ing. arch. Vaškovič ďalej upozornil, že investičný zámer je situovaný v území, ktoré je súčasťou
širšieho územia, ktoré už v súčasnosti vykazuje významne prekročené disponibilné kapacity
existujúcich komunikácií a križovatkových uzlov (križovatky a komunikácie v Stromovej,
Limbovej Vlárskej ul. a ďalšie). V dokumentácii investičného zámeru dopravno-kapacitné
posúdenie predmetného zámeru nie je obsiahnuté.

Komisia sa oboznámila s predloženým investičným zámerom a odporúča miestnemu úradu
pripraviť a vydať negatívne stanovisko k predmetnému investičnému zámeru najmä s ohľadom
na skutočnosť, že v predmetnom zámere výrazne dominujú obytné funkcie.

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 7

V rámci bodu Rôzne Mgr. Martin Vlačiky navrhol, aby na najbližšom zasadnutí komisie sa jej
členovia mohli oboznámiť so spracovaným projektom na revitalizáciu parku na Bellovej ulici, ako
aj s pripravovanou realizáciou tejto akcie. V tejto súvislosti Ing. arch. Peter Vaškovič navrhol, aby
sa uskutočnilo spoločné rokovanie členov Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby
a Komisie dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
k predmetnej problematike, na ktorom by členom komisií aktuálny stav predmetného projektu
odprezentovali zodpovední pracovníci oddelenia investícií a verejného obstarávania miestneho
úradu. Následne by mala byť s celým projektom oboznámená aj verejnosť.



Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6

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

Miriam Šujanová v. r.
zapisovateľka komisie ÚPUaV


