
 
 
 

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, 13.01.2020 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  9 /2 020  
 

z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby, 
ktoré sa konalo dňa 13. januára 2020 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Otvorenie, 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2020 

o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej 
dochádzky, 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2020 
o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov 
vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

4. Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/172 
a parc. č. 12780/262, v katastrálnom území Nové Mesto, pre fyzickú osobu Tomáš Ircha, 

5. Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/14 
a parc. č. 12780/261, v katastrálnom území Nové Mesto, pre obchodnú spoločnosť Zátišie 
s.r.o., 

6. Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/17 
a parc. č. 12780/264, v katastrálnom území Nové Mesto, pre fyzickú osobu Ing. Ľudovít 
Vrba, 

7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2020 – 2022, 
8. Prihláška Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR), 
9. Pravidelné preskúmavanie schválených územných plánov – informácia o legislatívnych 

povinnostiach obstarávateľa územnoplánovacích dokumentácií, 
10. Polyfunkčný objekt KOMINARCA, Račianska, Kominárska ul. – informácia o investičnom 

zámere, 
11. Novostavba bytového domu SO 01, SO 02, Vlárska, Klenová ul. – informácia o investičnom 

zámere, 
12. Preskúmanie Územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení zmien a doplnkov, 
13. Rôzne 

  
 
K bodu 1 – Otvorenie 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda Komisie ÚP, U a V Ing. arch. Peter Vaškovič. 
Predseda komisie požiadal členov komisie, aby v hlasovaní o programe rokovania komisie vyslovili 
súhlas aj s prítomnosťou poslanca MZ MČ BA-Nové Mesto Martina Lovicha na rokovaní komisie. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 

 
Program rokovania komisie jej členovia jednohlasne schválili. 



 
 
 
K bodu 2 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
č. ..../2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej 
dochádzky 
Materiál predstavila Mgr. Lucia Sedlačíková, poverená vedením oddelenia školstva MÚ MČ BA-
Nové Mesto. 
Mgr. Vlačiky požiadal, aby predložený materiál bol doplnený o prílohu – mapovú prílohu 
s grafickým vyznačením školských obvodov jednotlivých ZŠ. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh VZN schváliť 
v doplnenom znení (s mapovou prílohou s grafickým vyznačením školských obvodov jednotlivých 
ZŠ) bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  5 
ZDRŽALI SA: 1 

 
 
K bodu 3 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
č. ..../2020 o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov 
vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Materiál predstavila Mgr. Mária Mäsiarová z oddelenia právneho, podnikateľských činností, 
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov MÚ MČ BA-Nové Mesto. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh VZN schváliť 
v predloženom znení bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
ZA:  5 
ZDRŽALI SA: 2 

 
 
K bodu 4 – Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/172 
a parc. č. 12780/262, v katastrálnom území Nové Mesto, pre fyzickú osobu Tomáš Ircha, 
 
K bodu 5 – Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/14 
a parc. č. 12780/261, v katastrálnom území Nové Mesto, pre obchodnú spoločnosť Zátišie 
s.r.o., 
 
K bodu 6 – Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/17 
a parc. č. 12780/264, v katastrálnom území Nové Mesto, pre fyzickú osobu Ing. Ľudovít Vrba 
 
Všetky tri materiály predstavil Mgr. Ľudovít Beňo z oddelenia právneho, podnikateľských činností, 
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov MÚ MČ Bratislava-Nové Mesto. 
Komisia prerokovala predložené materiály a neodporúča miestnemu zastupiteľstvu predmetné 
návrhy schváliť. 
Komisia zároveň odporúča vedeniu mestskej časti, aby ďalej rokovalo s vlastníkmi objektov 
situovaných na predmetných pozemkoch o ďalších podmienkach a možnostiach vysporiadania 
vlastníckych vzťahov k pozemkom a existujúcim stavbám v záujmovej lokalite. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
ZA:  7 

 
 
 



 
 
 
K bodu 7 – Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2020 – 2022 
K tomuto bodu programu podal informácie Ing. Winkler, 1. vicestarosta MČ BA-Nové Mesto. 
Uviedol, že aktuálne predložený návrh rozpočtu predstavuje rozpracovaný, ale nie dopracovaný, 
resp. konečný návrh rozpočtu MČ. Uviedol, že očakáva, že na rokovanie MZ bude predložený 
poslanecký návrh rozpočtu MČ, ktorý bude reflektovať záujmy a priority jednotlivých 
poslaneckých klubov MZ MČ BA-Nové Mesto. 
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom 
znení bez pripomienok. 
 

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

 
 
K bodu 8 – Prihláška Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do Inštitútu urbánneho rozvoja 
(IUR) 
Vysvetlenie k tomuto bodu programu podal Ing. Anton Gábor, vedúci oddelenia životného 
prostredia a územného plánovania MÚ MČ BA-Nové Mesto. 
Uviedol, že cieľom vstupu MČ do IUR je najmä možnosť ďalšieho vzdelávania odborných 
pracovníkov oddelenia životného prostredia a územného plánovania MÚ, keďže IUR organizuje 
workshopy, semináre a konferencie v oblasti územného plánovania a rozvoja miest, ale aj v oblasti 
tvorby súvisiacej legislatívy. 
Ing. arch. Vaškovič vyjadril svoj nesúhlas so vstupom MČ do tejto inštitúcie. Skonštatoval, že IUR 
je organizáciou, ktorá združuje najmä developerov, výnimočne projekčné organizácie a ateliéry, len 
dve mestské časti Bratislavy. Zároveň uviedol, že účasť na workshopoch, seminároch 
a konferenciách organizovaných IUR je spravidla bezplatná, t.j. nespoplatnená aj pre nečlenov IUR. 
Ing. Winkler doplnil, že IUR je lobistickou organizáciou. 
Komisia prerokovala predložený materiál a súhlasí s tým, aby mestská časť podala prihlášku 
do IUR. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  1 
ZDRŽALI SA: 3 
PROTI: 2 

 
 
K bodu 9 – Pravidelné preskúmavanie schválených územných plánov– informácia 
o legislatívnych povinnostiach obstarávateľa územnoplánovacích dokumentácií, 
 
K bodu 12 – Preskúmanie Územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení zmien a doplnkov  
 
Informácie k týmto bodom programu podal Ing. Anton Gábor, vedúci oddelenia životného 
prostredia a územného plánovania MÚ. 
Uviedol, že preskúmavania schválených územných plánov sa aktuálne v reálnych situáciách 
orgánov územného plánovania, resp. obstarávateľov územnoplánovacích dokumentácií, realizujú 
formálne alebo sa neuskutočňujú vôbec. Zároveň predstavil záujem oddelenia životného prostredia 
a územného plánovania MÚ postupne preskúmať všetky územné plány zón (ÚP-Z) schválené 
pre územia MČ BA-Nové Mesto. V roku 2020 má oddelenie životného prostredia a územného 
plánovania MÚ záujem preskúmať tri územné plány – ÚP-Z Koliba – Stráže, ÚP-Z Dolný Kramer 
a ÚP-Z Podhorský pás. 
Poslanci MZ budú o výsledkoch preskúmavania ÚP-Z aktuálne a pravidelne informovaní 
pracovníkmi oddelenia životného prostredia a územného plánovania MÚ. 
Komisia prerokovala predložené informácie a berie ich na vedomie. 



 
 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
K bodu 10 – Polyfunkčný objekt KOMINARCA, Račianska, Kominárska ul. – informácia 
o investičnom zámere 
Tento bod programu predstavil Ing. arch. Peter Vaškovič. Uviedol, že tento investičný zámer 
pozostáva z dvoch objektov s podnožou, ktoré by mali byť umiestnené na nároží Račianskej 
a Kominárskej ulice. Po oboznámení sa s investičným zámerom identifikoval, že v predmetnom 
projekte dominujú ako zariadenia občianskej vybavenosti apartmány. Tento projekt nie je, podľa jeho 
odborného názoru, v súlade s Územným plánom Hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007, v znení 
zmien a doplnkov. Vyjadril názor, resp. odporučenie, aby vedenie MČ BA-Nové Mesto požiadalo 
Hlavné mesto SR BA o prehodnotenie vydaného súhlasného stanoviska k predmetnej investičnej 
činnosti. 
Komisia po prerokovaní predmetného bodu programu odporúča, aby vedenie MČ požiadalo 
o prehodnotenie vydaného súhlasného stanoviska Hlavného mesta SR BA k predmetnej investičnej 
činnosti. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  5 
ZDRŽAL SA: 1 

 
 
K bodu 11 – Novostavba bytového domu SO 01, SO 02, Vlárska, Klenová ul. – informácia 
o investičnom zámere 
Informácie k tomuto bodu programu podal Ing. arch. Vaškovič. Uviedol, že oddelenie životného 
prostredia a územného plánovania MÚ pripravilo k tomuto investičnému zámeru nesúhlasné 
stanovisko. Investičný zámer, v zmysle predloženej dokumentácie a podľa pripraveného 
nesúhlasného stanoviska MČ BA-Nové Mesto, nespĺňa regulatívy intenzity využitia územia 
stanovené v platnom Územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien 
a doplnkov. 
Komisia odporúča vedeniu MČ BA-Nové Mesto aby vedenie MČ požiadalo o prehodnotenie 
vydaného súhlasného stanoviska Hlavného mesta SR BA k predmetnej investičnej činnosti. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
K bodu 13 – Rôzne 
Ing. Bánska informovala prítomných o aktuálnom probléme navrhnutého rozvoja zástavby 
na Olbrachovej ul. v Mierovej kolónii. Informovala prítomných o tom, že aktuálnu 
územnoplánovaciu situáciu konzultovala na Magistráte Hl. mesta SR BA. Výsledkom konzultácie 
je záver, resp. jej názor, že aktuálne platný Územný plán Hlavného mesta SR Ba, rok 2007, v znení 
zmien a doplnkov, je potrebné v záujmovom území, resp. v záujmovej lokalite zmeniť, príp. 
aktualizovať. 
 
 
 

 
 

Ing. arch. Peter Vaškovič v. r. 

predseda komisie ÚPUaV 

Miriam Šujanová v. r. 

zapisovateľka komisie ÚPUaV 


