
 
 
 

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, 07.10.2019 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  7 /2 019  
 

z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby, 
ktoré sa konalo dňa 7. októbra 2019 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
 

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

Mesto č. .../2019, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou 
Bratislava-Nové Mesto 

3. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku č. ..... k Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 

    4.   Revitalizácia parku na Račianskom mýte - prezentácia rozpracovaného dopracovania PD 
    5.   Oprava nosných konštrukcií objektu hornej stanice sedačkovej lanovky - prezentácia 
          rozpracovanej PD 
    6.   Oprava nosných konštrukcií objektu dolnej stanice sedačkovej lanovky - prezentácia 
          rozpracovanej PD 

7. Rôzne 
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 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 

 
  

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

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
ZA:  7 

 
 
K bodu 2 – Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto č. .../2019, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-
Nové Mesto 
Materiál predstavila Mgr. Lucia Sedlačíková, poverená vedením oddelenia školstva Miestneho 
úradu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 



 
 
 
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom 
znení s pripomienkou, aby k tomuto materiálu bolo na rokovanie miestnej rady a miestneho 
zastupiteľstva priložené aj stanovisko oddelenia hospodárskeho a finančného miestneho úradu. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
ZA:  7 

 
 
K bodu 3 – Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku č. ..... k Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
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: 7 
ZA:  4 
ZDRŽAL SA:  3 

 
 
K bodu 6 – Oprava nosných konštrukcií objektu dolnej stanice sedačkovej lanovky 
- prezentácia rozpracovanej PD 
Informácie k tomuto materiálu poskytol Bc. Stanislav Pavlovič, poverený vedením EKO-podniku 
VPS. 
Bc. Pavlovič uviedol, že v predloženej technickej správe je navrhnutá oprava neudržiavaných 
a zdevastovaných, v súčasnosti nefunkčných, technických prvkov a konštrukcií dolnej stanice 
lanovky. Navrhnutú opravu je možné, podľa jeho slov, zrealizovať za cca 36 tisíc Eur vrátane DPH. 
Ing. arch. Vaškovič vyslovil požiadavku na spracovanie grafickej schémy, v ktorej by boli 
identifikované prvky a konštrukcie navrhnuté na opravy a ktorá by mohla byť predložená 
na rokovanie Komisie pre Snežienku a lanovku. Ďalej uviedol, že predmetný projekt je vlastne 
návrhom údržby existujúcich prvkov a konštrukcií dolnej stanice lanovky a je možné a potrebné ho 
zrealizovať. Navrhnutá údržba nie je z hľadiska finančného veľmi náročná. 
 
 
K bodu 5 – Oprava nosných konštrukcií objektu hornej stanice sedačkovej lanovky 
- prezentácia rozpracovanej PD 
Tento bod opäť prestavil Bc. Stanislav Pavlovič, poverený vedením EKO-podniku VPS. 
Bc Pavlovič uviedol, že aktuálna situácia na hornej stanici je podobná situácii na dolnej stanici 
lanovky. EKO-podnik VPS objednal návrh konštrukčného riešenia rekonštrukcie – projekt 
komplexnej rekonštrukcie hornej stanice lanovky, ktorá by mohla byť zrealizovaná do 3 mesiacov. 
Spracovateľ dokumentácie nesplnil zadanie projektu, nespracoval projekt komplexnej rekonštrukcie 
hornej stanice lanovky, ale navrhol len opravu neudržiavaných a zanedbaných technických prvkov 
a konštrukcií hornej stanice lanovky. 
 
Po následnej diskusii komisia prijala nasledovné uznesenia: 
 
Komisia sa oboznámila s aktuálnym stavom rozpracovanosti projektovej dokumentácie a odporúča 
vedeniu EKO-podniku VPS obstarať projekt komplexnej rekonštrukcie hornej stanice lanovky. 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
ZA:  7 

 
 
 



 
 
 
Komisia sa oboznámila s aktuálnym stavom dolnej stanice lanovky a odporúča vedeniu EKO-
podniku VPS zrealizovať navrhnuté rekonštrukčné práce v zmysle spracovanej projektovej 
dokumentácie.  
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
ZA:  6 
ZDRŽAL SA:  1 

 
 
K bodu 4 – Revitalizácia parku na Račianskom mýte - prezentácia rozpracovaného 
dopracovania  
Materiál predstavil Ing. Viktor Magic, referent oddelenia investícií a verejného obstarávania 
miestneho úradu. 
Ing. arch. Vaškovič požiadal o poskytnutie informácií o priebehu spracovávania predmetného 
projektu (o histórii projektu) a o predstavenie rozpracovaného technického riešenia revitalizácie 
časti parku na Račianskom mýte. 
S rozpracovaným návrhom revitalizácie časti parku na Račianskom mýte (projekt pre realizáciu), 
vrátane navrhnutých vodozádržných opatrení, oboznámil prítomných členov komisie zástupca 
spracovateľa projektovej dokumentácie, Ing. Peter Pasečný. 
 
 
K bodu 8 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 
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 
Materiál predstavil jeho predkladateľ, miestny poslanec Mgr. Martin Vlačiky. 
 
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom 
znení s pripomienkou, aby na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva bol materiál 
doplnený o stanovisko právneho oddelenia miestneho úradu. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
K bodu 7 – Rôzne 
Mgr. Darina Timková vyjadrila nespokojnosť ohľadom informovanosti o činnosti oddelenia 
územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) mestskej časti a taktiež oddelenia 
životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu. Ing. arch. Vaškovič skonštatoval, že 
je aktuálne veľmi potrebné zefektívniť činnosť oddelenia ŽPaÚP, vzhľadom na jeho personálnu 
poddimenzovanosť, a prítomných informoval, že plánuje uskutočňovať pravidelné týždenné 
stretnutia predstaviteľov oddelenia územného konania a stavebného poriadku s predstaviteľmi 
oddelenia životného prostredia a územného plánovania s cieľom zabezpečiť vzájomnú 
komunikáciu, informovanosť a koordináciu činností oboch oddelení. 
 
 
 

 
 

Ing. arch. Peter Vaškovič v. r. 

predseda komisie ÚPUaV 

Miriam Šujanová v. r. 

zapisovateľka komisie ÚPUaV 


