
 
 
 

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, 08.06.2020 
 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  1 5 / 202 0  
 

z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby, 
ktoré sa konalo dňa 08.06.2020  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie. 
2. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020. 
3. Návrh – Zmena Úplného znenia zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto dňa 17.3.2011 uznesením č. 2/16, v znení Úpravy textu bodu IV. 
schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 16.6.2011 
uznesením č. 5/20 a Dodatku č. 1, schváleného dňa 14.2.2012 uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/19. 

4. Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 18168/25, 18168/26, 
18168/28 a pozemku registra „E“ UO parc. č. 18166/1, v katastrálnom území Vinohrady, 
pre Ing. Libora Chrásta, V. Hložníka 8, Bratislava. 

5. Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 23013/6, v katastrálnom 
území Nové Mesto, pre Mountain resort Donovaly s.r.o. , Bajkalská 7A, Bratislava. 

6. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 
dotknutým rekonštrukciou komunikácie na Tupého ul. 

 
 
K bodu 1 – Otvorenie 
Rokovanie komisie otvoril a viedol podpredseda Komisie ÚP, U a V Ing. Andrej Árva.  
Program rokovania komisie jej členovia jednohlasne schválili. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 

 
 
K bodu 2 – Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 
2020. 
Informácie k tomuto bodu programu poskytla Ing. Iveta Paracková, vedúca oddelenia 
hospodárskeho a finančného.  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh zmeny rozpočtu 
schváliť s pripomienkami: 

- žiada vedenie organizácie EKO podnik - VPS o vypracovanie písomnej informácie, aký je 
súčasný stav rekreačného zariadenia a aká je vízia jeho ďalšieho využitia 

- poskytnúť bližšie informácie k PD materské centrum Športová 
 



 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  4 
ZDRŽAL SA: 1 

 
 
K bodu 3 – Návrh – Zmena Úplného znenia zásad poskytovania finančných výpomocí 
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 17.3.2011 uznesením č. 2/16, v znení Úpravy textu 
bodu IV. schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 
16.6.2011 uznesením č. 5/20 a Dodatku č. 1, schváleného dňa 14.2.2012 uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/19. 
Materiál predstavil Mgr. PhDr. Martin Bednár z oddelenia sociálnych služieb. 
Komisia po prerokovaní predloženého návrhu odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 

 
 
K bodu 4 – Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 18168/25, 
18168/26, 18168/28 a pozemku registra „E“ UO parc. č. 18166/1, v katastrálnom území 
Vinohrady, pre Ing. Libora Chrásta, V. Hložníka 8, Bratislava. 
Materiál predstavila Mgr. Zuzana Kozáková z oddelenia právneho, podnikateľských činností, 
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.  
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča predmetný materiál prerokovať  na 
miestnej rade s možnosťou navýšenia kúpnej ceny na m2. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  5 
PROTI: 1 

 
 
K bodu 5 – Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 23013/6, 
v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain resort Donovaly s.r.o. , Bajkalská 7A, 
Bratislava. 
Materiál predstavila Mgr. Zuzana Kozáková z oddelenia právneho, podnikateľských činností, 
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.  
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča predmetný materiál prerokovať  na 
miestnej rade s možnosťou navýšenia kúpnej ceny na m2. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
K bodu 6 – Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na Tupého ul. 
K predmetnému návrhu sa vyjadrila Mgr. Jana Biharyová  z oddelenia právneho, podnikateľských 
činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov, Ing. Daša Effenebergerová, vedúca 
oddelenia investícií a verejného obstarávania, Ing. Daniel Bolgáč z oddelenia územného konania 
a stavebného poriadku a Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia právneho, 
podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov. 
 
Komisia po prerokovaní predloženého návrhu odporúča tento návrh prerokovať na miestnej rade 
s poskytnutými detailnejšími informáciami ohľadom vývoja tohto procesu, ktoré vypracuje 
oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.  



 
 

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

 
 
 
 

 
 

Ing. Andrej Árva v. r. 

podpredseda komisie ÚPUaV 

Miriam Šujanová v. r. 

zapisovateľka komisie ÚPUaV 


