
 
 
 

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, 15.06.2020 
 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  1 6 / 202 0  
 

z mimoriadneho rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby, 
ktoré sa konalo dňa 15.06.2020 na základe dohody o kompenzácii so spoločnosťou Central Zone 

s.r.o. so sídlom Vajnorská ul., č. 100/B, 831 04 Bratislava, ktorá bola schválená Miestnym 
zastupiteľstvom MČ BA-Nové Mesto konanom 19.05.2020 uznesením č 16/18. 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie. 
2. Vstupné priestory Strediska kultúry na Vajnorskej ul. – „manuál vizuál“ potenciálnych 

materiálov pre realizáciu stavebných prác, ktoré by mala zabezpečiť spol. Central Zone s.r.o. 
 
 
K bodu 1 – Otvorenie 
 
Mimoriadne rokovanie komisie otvoril a viedol predseda Komisie ÚP, U a V Ing. arch. Peter 
Vaškovič. Mimoriadne rokovanie komisie bolo zvolané v zmysle Dohody o kompenzácii 
so spoločnosťou Central Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská ul., č. 100/B, 831 04 Bratislava, ktorá bola 
schválená Miestnym zastupiteľstvom MČ BA-Nové Mesto konanom 19.05.2020 uznesením 
č 16/18. 
 
 
K bodu 2 – Vstupné priestory Strediska kultúry na Vajnorskej ul. – „manuál vizuál“ 
potenciálnych materiálov pre realizáciu stavebných prác, ktoré by mala zabezpečiť spol. 
Central Zone s.r.o. 
 
Ing. arch. Vaškovič privítal Ing. arch. Bronislavu Hostačnú z oddelenia investícií a verejného 
obstarávania Miestneho úradu MČ BA-Nové Mesto a zástupcov firmy Central Zone s.r.o., ktorí 
stručne informovali prítomných o návrhu stavebno-technických prác vo vstupných priestoroch 
a priestoroch hygienicko-sociálneho zázemia Strediska kultúry na Vajnorskej ul., ktoré by v zmysle 
vyššie uvedenej dohody mala zrealizovať spol. Central Zone s.r.o. 
 
Zástupcovia spol. Central Zone s.r.o. opätovne potvrdili svoj záväzok zrealizovať všetky stavebno-
technické práce v priestoroch hygienicko-sociálneho zázemia a vo vstupných priestoroch Strediska 
kultúry, v zmysle predloženého „manuál vizuál (dizajn manuál)“, aj v prípade, ak by náklady na ich 
realizáciu prekročili v dohode uvedených 60 000,- EUR. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Po následnej diskusii o konkrétnom použití materiálov a prvkov pri realizácii stavebných prác 
v hygienicko-sociálnom zázemí a vstupných priestoroch Strediska kultúry prítomní členovia 
komisie súhlasili so základnými princípmi navrhnutej revitalizácie hygienicko-sociálneho zázemia 
a vstupných priestorov Strediska kultúry, s navrhnutými materiálmi a prvkami a ich použitím, 
s pripomienkami, ktoré sú založené na odborných výhradách a otázkach Ing. arch. Hostačnej. 
 
Zástupcovia spol. Central Zone s.r.o. deklarovali, že k odborných pripomienkam, výhradám 
a otázkam Ing. arch. Hostačnej sa vyjadria v zmysle dohodnutých zmluvných termínov s tým, že 
následne k ich vyjadreniam zaujme stanovisko Komisia územného plánovania, urbanizmu 
a výstavby MZ MČ BA-Nové Mesto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. arch. Peter Vaškovič v.r. 

predseda komisie ÚPUaV 

Miriam Šujanová v. r. 

zapisovateľka komisie ÚPUaV 


