
 
 
 

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, 24.03.2020 
 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  1 2 / 202 0  
 

z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby, 
ktoré sa konalo dňa 16.03.2020 formou emailovej komunikácie 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Návrh na určenie pomenovania predĺženia existujúcej ulice Frankovská v katastrálnom 

území Vinohrady. 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto č. 1/2017 zo dňa 14.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto. 

4. Návrh Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta. 
5. Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2020. 
6. Návrh na riešenie finančnej situácie Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto na rok 2020. 
7. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020. 
8. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku – parcely registra 

„C“ č. 5369/4 o výmere 20 m2 – ostatné plochy – nachádzajúcom sa v katastrálnom území 
Vinohrady do výlučného vlastníctva Mgr. Helene Podolskej, trvale bytom – Studenohorská 
2065/35, 841 03 Bratislava. 

9. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným 
mestom SR Bratislavou. 

10. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star still s.r.o., Odbojárov 3, 831 04 
Bratislava, IČO – 48 136 646. 

11. Návrh na vyhovenie protestu prokurátora vo veci Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2019 zo dňa 5.11.2019, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 
14.02.2017, 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 formou emailovej komunikácie organizoval a usmerňoval predseda Komisie 
ÚP, U a V Ing. arch. Peter Vaškovič. 
 
 



 
 
 
K programu rokovania komisie sa jednoznačne vyjadrili 3 členovia komisie. Je možné 
predpokladať, že aj ostatní prítomní členovia komisie, keďže hlasovali o obsahu jednotlivých bodov 
programu, súhlasili s programom rokovania komisie. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
ZA:  3 

 
 
K bodu 2 – Návrh na určenie pomenovania predĺženia existujúcej ulice Frankovská 
v katastrálnom území Vinohrady. 
Komisia po emailovom prerokovaní predloženého návrhu odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh 
schváliť v predloženom znení bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
ZA:  7 

 
 
K bodu 3 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
Komisia po emailovom prerokovaní predloženého návrhu odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh 
schváliť v predloženom znení s pripomienkou, aby koniec štvrťroka bol vyjadrený pevným 
dátumom, t.j. „do 31.3. kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok“. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
ZA:  7 

 
 
K bodu 4 – Návrh Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta. 
Členovia komisie v emailovom prerokovaní návrhu vyjadrili viaceré otázky a zásadné pripomienky 
k predloženému návrhu Štatútu časopisu Hlasu Nového Mesta 
• bol predložený návrh štatútu Hlasu NM prediskutovaný a odsúhlasený v súčasnej redakčnej 

rade? 
• prečo nebol k predloženému materiálu priložený aktuálne platný štatút? 
• prečo nebol predložený návrh štatútu porovnaný s aktuálne platným štatútom? 
• vydavateľom Hlasu NM je MČ BA-NM, t.j. nielen MZ MČ BA-NM, 
• všetci nezaradení poslanci majú byť členmi redakčnej rady? 
• aká bude zodpovednosť redakčnej rady za obsah jednotlivých čísel Hlasu NM? 
• vymedzenie strán pre vyjadrenia poslaneckých klubov 

• vymedzenie 1 strany v Hlase NM pre vyjadrenie jedného poslaneckého klubu, 
• pre vyjadrenie nezaradeného poslanca – max. 1/3 strany v Hlase NM, 
• vymedzenie 1 strany v Hlase NM pre vyjadrenie starostu, 
• poslanec MZ nemôže prispieť do Hlasu NM, mimo vyjadrenia v rámci poslaneckého klubu, 

odborným článkom či názorom? Nie vo všetkých kluboch majú ich členovia rovnaké názory 
na odborné a špecifické problémy... 

• ďalšie pripomienky týkajúce sa funkčného obdobia šéfredaktora, vymenovania a odvolania 
tajomníka redakčnej rady... 

 
 
 



 
 
 
Komisia po emailovom prerokovaní predloženého návrhu konštatuje, že predmetný návrh je 
nedostatočne pripravený a neodporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom 
znení. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
ZA:  2 
ZDRŽAL SA: 1 
PROTI: 2 

 
 
K bodu 5 – Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2020. 
Komisia po emailovom prerokovaní predloženého návrhu odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh 
schváliť v predloženom znení bez námietok a pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
ZA:  7 

 
 
K bodu 6 – Návrh na riešenie finančnej situácie Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 
na rok 2020. 
Komisia po emailovom prerokovaní predloženého návrhu odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh 
schváliť v predloženom znení bez námietok a pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
ZA:  0 
ZDRŽAL SA: 2 
PROTI: 4 

 
 
K bodu 7 – Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020. 
Komisia po emailovom prerokovaní predloženého návrhu neodporúča miestnemu zastupiteľstvu 
návrh schváliť v predloženom znení, keďže v diskusii boli uplatnené viaceré otázky a námietky 
• aké sú celkové náklady na PD – Detské ihrisko Mierová kolónia a Športovisko Ladzianskeho? 
• aké sú celkové náklady na PD – Detské jasle Vihorlatská a MŠ Vihorlatská? 
• prečo o predmetných PD, o ich zadaní, obsahu a rozsahu, priebehu spracovávania neboli 

informovaní poslanci MZ? Ani členovia Komisie ÚP, U a výstavby? 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
ZA:  3 
ZDRŽAL SA: 2 
PROTI: 1 

 
 
K bodu 8 – Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku – parcely 
registra „C“ č. 5369/4 o výmere 20 m2 – ostatné plochy – nachádzajúcom sa v katastrálnom 
území Vinohrady do výlučného vlastníctva Mgr. Helene Podolskej, trvale bytom – 
Studenohorská 2065/35, 841 03 Bratislava. 
Komisia po emailovom prerokovaní predloženého návrhu odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh 
schváliť v predloženom znení s pripomienkou, aby predajná cena bola zvýšená na min. 150,- 
Eur/m2, 
 
 



 
 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
 ZA:  5 
 ZDRŽAL SA: 2 
 PROTI:  

 
 
K bodu 9 – Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania 
s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy 
hlavným mestom SR Bratislavou. 
Komisia po emailovom prerokovaní predloženého návrhu odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh 
schváliť v predloženom znení bez námietok a pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
 ZA:  7 

 
 
K bodu 10 – Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star still s.r.o., Odbojárov 
3, 831 04 Bratislava, IČO – 48 136 646. 
Komisia po emailovom prerokovaní predloženého návrhu neodporúča miestnemu zastupiteľstvu 
návrh schváliť v predloženom znení. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
 ZA:  5 
 ZDRŽAL SA: 1 
 PROTI:  

 
 
K bodu 11 – Návrh na vyhovenie protestu prokurátora vo veci Všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2019 zo dňa 5.11.2019, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 
14.02.2017, 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. 
Komisia po emailovom prerokovaní predloženého návrhu odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh 
schváliť v predloženom znení. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
 ZA:  4 
 ZDRŽAL SA: 1 
 PROTI: 1 

 
 
 

 
 

Ing. arch. Peter Vaškovič v. r. 

predseda komisie ÚPUaV 

Miriam Šujanová v. r. 

zapisovateľka komisie ÚPUaV 


