
 
 
 

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, 18.01.2021 
 

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

z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby, 
ktoré sa konalo dňa 18. januára 2021 prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu ZOOM. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie. 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ...../2021 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2021, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 
23.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

4. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru – č. 902 
nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1528, na Račianskej ul. v Bratislave 
evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2902 
v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

5. Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 215/2019 zo dňa 
23.08.2019 nájomcovi Marks&Marcs, s.r.o. 

6. VERNOSŤ – Polyfunkčná budova na Nobelovej ul. – informácia o spracovávanej štúdii. 
7. „Nový Istropolis“ – EIA – Zámer navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov – informácia. 

8. „Obnova a dostavba časti areálu PALMA“ – EIA – zámer navrhovanej činnosti podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – informácia. 

9. „Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva Západ“ – EIA – zámer navrhovanej 
činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – informácia. 

10. Návrh na vrátenie správy k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 13605/4, 11 a 14 
v katastrálnom území Nové Mesto. 

11. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým sú pozemky 
registra „C“ KN v katastrálnom území Vinohrady. 

12. Návrh na schválenie súdneho zmieru v právnej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava 
III pod č. k. 12C/116/2019 žalobcu Ludmila Koukol, bytom: 4119 North 139 Street, 
Omaha, Nebraska 68164, Spojené štáty americké, a žalovaného Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava. 

13. Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov pre Základnú umeleckú školu, 
so sídlom Hálkova 56, 831 03 Bratislava, IČO: 31780334. 



 
 
 

14. Návrh na odpustenie dlhu spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., IČO: 
46 816 992. 

15. Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007, v znení zmien a doplnkov – Zmeny 
a doplnky 09 – informácia o pripravovanej územnoplánovacej dokumentácii. 

16. Rôzne. 
  

 
 
K bodu 1 – Otvorenie 
Rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu ZOOM viedol a usmerňoval 
predseda Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto Ing. arch. Peter Vaškovič. 
Zúčastnení členovia komisie program rokovania jednomyseľne schválili. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
ZA:  8 

 
 
K bodu 2 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
č. ...../2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
Materiál predstavila Ing. Paracková, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného Miestneho 
úradu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh VZN schváliť 
v predloženom znení bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
ZA:  8 

 
 
K bodu 3 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
č. ..../2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 23.09.2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto. 
Materiál prestavila Mgr. Kozáková a Mgr. Moravcová z oddelenia právneho, podnikateľských 
činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh VZN schváliť 
v predloženom znení bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
ZA:  4 
PROTI: 0 
ZDRŽALI SA: 4 

 
 
K bodu 4 – Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového 
priestoru – č. 902 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1528, na Račianskej 
ul. v Bratislave evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste 
vlastníctva č. 2902 v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
Materiál prestavila Mgr. Mäsiarová z oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 



 
 
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh na vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže schváliť v predloženom znení bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
ZA:  8 

 
 
K bodu 5 – Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 215/2019 
zo dňa 23.08.2019 nájomcovi Marks&Marcs, s.r.o. 
Materiál prestavila Mgr. Mäsiarová a Mgr. Moravcová z oddelenia právneho, podnikateľských 
činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh na poskytnutie zľavy 
z nájomného schváliť v predloženom znení bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
Predseda komisie Ing. arch. Vaškovič požiadal členov komisie o súhlas, aby sa na rokovanie 
komisie k bodom programu č. 6, 7, 8 a 9 mohli pripojiť poslanci miestneho zastupiteľstva zvolení 
v 4. volebnom obvode. Členovia komisie s predmetnou požiadavkou súhlasili. 
 
 
K bodu 6 – VERNOSŤ – Polyfunkčná budova na Nobelovej ul. – informácia o spracovávanej 
štúdii. 
Informáciu k tomuto bodu programu poskytol Ing. arch. Vaškovič. Uviedol, že predmetná štúdia je 
pripravovaná ako základná ideová štúdia overujúca možné a potenciálne funkčno-prevádzkové 
využitie novej budovy, ktorá by mohla vzniknúť na mieste existujúceho objektu VERNOSŤ. 
Na prízemí objektu sú navrhované prevádzky a priestory, ktoré by mohli slúžiť verejnosti, resp. 
obyvateľom lokality (knižnica so zázemím, viacúčelová sála so zázemím, denné centrum 
pre seniorov, fitnescentrum, zariadenie sociálnych služieb alebo komerčne prenajímateľné 
kancelárske priestory a ďalšie). V dvoch podzemných podlažiach sú navrhované parkovacie státia. 
Na 2. – 6. nadzemnom podlaží sú navrhované byty a byty vypĺňajú aj posledné ustupujúce podlažie. 
Byty vo vlastníctve mestskej časti by mali byť ako nájomné byty určené pre bývanie nájomníkov 
pracujúcich pre mestskú časť (učitelia a učiteľky v materských a základných školách, mestskí 
či štátni policajti, pracovníci sociálnych služieb, zamestnanci EKO-podniku VPS a ďalší). 
Predbežný odhad nákladov na realizáciu objektu dosahuje výšku cca 12 miliónov EUR. Náklady 
na realizáciu bytov by mohli byť pokryté príspevkom zo Štátneho fondu rozvoja bývania, príp. 
prostredníctvom spolupráce so súkromným investorom. 
V priebehu diskusie Ing. arch. Vaškovič požiadal členov komisie, aby k predstavenej rozpracovanej 
štúdii vyjadrili svoje pripomienky, požiadavky či námety. 
Ing. Šebej vzniesol požiadavku, aby bola overená alternatíva nahradenia existujúceho objektu 
VERNOSŤ viacpodlažnou hromadnou garážou. 
Komisia po prediskutovaní poskytnutej informácie o rozpracovanej štúdii polyfunkčnej budovy 
na Nobelovej ulici berie predmetnú informáciu na vedomie. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
 
 
 
 



 
 
K bodu 7 – „Nový Istropolis“ – EIA – Zámer navrhovanej činnosti podľa zákona 
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov – informácia. 
Informáciu k tomuto bodu programu poskytol Ing. arch. Vaškovič. Uviedol, že Ministerstvo 
životného prostredia SR zverejnilo zámer navrhovanej činnosti, spracovaný podľa zákona 
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie..., v rámci informačného systému 
EIA/SEA 03.12.2020. Predmetný zámer bol MŽP SR na mestskú časť predložený až 14.01.2021. 
Pracovníci miestneho úradu aktuálne spracovávajú stanovisko mestskej časti k predmetnému 
zámeru. Ing. arch. Vaškovič požiadal členov komisie, aby sa so zámerom navrhovanej činnosti 
oboznámili a svoje požiadavky a pripomienky, príp. námety a podnety poskytli pracovníkom 
miestneho úradu tak, aby mohli byť využité pri spracovávaní stanoviska mestskej časti. 
Komisia po prediskutovaní poskytnutej informácie o zámere navrhovanej činnosti „Nový 
Istropolis“ berie predmetnú informáciu na vedomie. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
K bodu 8 – „Obnova a dostavba časti areálu PALMA“ – EIA – zámer navrhovanej činnosti 
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – informácia. 
Informáciu k tomuto bodu programu poskytol Ing. arch. Vaškovič. Informoval o tom, že vlastník 
pozemkov/investor má záujem celý areál PALMA výhľadovo reštruktualizovať, 
resp. pretransformovať na nové funkčno-prevádzkové využitie a využiť pre nové, oveľa 
intenzívnejšie než je súčasné, zastavanie. O tomto záujme vlastníka pozemkov/investora svedčí jeho 
zámer obstarať a prerokovať urbanistickú štúdiu, ktorá by sa mala stať podkladom pre zmenu 
Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov. 
Vlastník pozemkov/investor však chce časť areálu PALMA, bezprostredne priliehajúceho 
ku komunikácii v Račianskej ul., aktuálne prestavať, resp. využiť pre výstavbu nových 
administratívno-kancelárskych budov. Mestská časť obdržala výzvu na zaujatie stanoviska 
k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti a pracovníci miestneho úradu aktuálne predmetné 
stanovisko spracovávajú. 
Ing. arch. Vaškovič poznamenal, že, podľa jeho odborného názoru, navrhovaná činnosť nie je 
v súlade s platným územným plánom Bratislavy vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaná činnosť je 
situovaná na pozemkoch, ktoré sú súčasťou schváleného stabilizovaného územia, v platnom 
územnom pláne Bratislavy, a ďalej uviedol, že mimoriadne znepokojivou je skutočnosť, že 
v predmetnom zámere nie je riešená žiadna relevantná intervencia pre aktuálnu a ani pre výhľadovú 
dopravnú obsluhu navrhnutých administratívno-kancelárskych budov. 
Ing. arch. Vaškovič požiadal členov komisie, aby sa so zámerom navrhovanej činnosti oboznámili 
a svoje požiadavky a pripomienky, príp. námety a podnety poskytli pracovníkom miestneho úradu 
tak, aby mohli byť využité pri spracovávaní stanoviska mestskej časti. 
Komisia po prediskutovaní poskytnutej informácie o zámere navrhovanej činnosti „Obnova 
a dostavba časti areálu PALMA“ berie predmetnú informáciu na vedomie. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
K bodu 9 – „Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva Západ“ – EIA – zámer 
navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 
informácia. 
Informáciu k tomuto bodu programu poskytol Ing. arch. Vaškovič. Uviedol, že sa jedná o zámer 
navrhovanej činnosti spracovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie... dokumentujúci záujem Železníc SR rekonštruovať existujúcu železničnú 



 
 
trať sledujúc skvalitnenie súčasných technických parametrov trate a zvýšiť jej prevádzkovú 
kapacitu medzi ŽST BA-Hlavná stanica a ŽST BA-Devínska Nová Ves. V rámci predmetného 
zámeru je navrhovaná nová 3. železničná koľaj, vedená severne od existujúcich koľají, v úseku 
medzi ŽST BA-Hlavná stanica a ŽST BA-Lamač, nová železničná zastávka Patrónka (pred mostom 
nad Limbovou ul.) a obnova železničnej zastávky BA-Železná studienka, vrátane úprav nástupíšť 
a zabezpečenia mimoúrovňových prístupov pre cestujúcich. 
Ing. arch. Vaškovič požiadal členov komisie, aby sa so zámerom navrhovanej činnosti oboznámili 
a svoje požiadavky a pripomienky, príp. námety a podnety poskytli pracovníkom miestneho úradu 
tak, aby mohli byť využité pri spracovávaní stanoviska mestskej časti. 
Komisia po prediskutovaní poskytnutej informácie o zámere navrhovanej činnosti „Modernizácia 
železničného uzla Bratislava – vetva Západ“ berie predmetnú informáciu na vedomie. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
K bodu 10 – Návrh na vrátenie správy k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 13605/4, 11 a 14 
v katastrálnom území Nové Mesto. 
Materiál prestavila Mgr. Biharyová z oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť odzverenie správy 
nehnuteľného majetku – pozemku registra „C“ KN parc. č. 13605/11 z majetku príspevkovej 
organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb (bod A) a schváliť vrátenie pozemkov registra 
„C“ KN parc. č. 13605/4, 13605/11 a 13605/14 z majetku Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
do priamej správy Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (bod B) bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
K bodu 11 – Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým sú 
pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Vinohrady. 
Materiál prestavila Mgr. Biharyová z oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaj predmetných 
pozemkov s pripomienkou, že stanovenie predajnej/kúpnej ceny bude predmetom ďalších rokovaní 
medzi mestskou časťou a potenciálnymi kupujúcimi. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
ZA:  7 

 
 
K bodu 12 – Návrh na schválenie súdneho zmieru v právnej veci vedenej na Okresnom súde 
Bratislava III pod č. k. 12C/116/2019 žalobcu Ludmila Koukol, bytom: 4119 North 139 Street, 
Omaha, Nebraska 68164, Spojené štáty americké, a žalovaného Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava. 
Materiál prestavila Mgr. Biharyová z oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na schválenie 
súdneho zmieru v predloženom znení bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 



 
 
K bodu 13 – Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov pre Základnú 
umeleckú školu, so sídlom Hálkova 56, 831 03 Bratislava, IČO: 31780334. 
Materiál prestavila Mgr. Biharyová z oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na schválenie 
prenájmu časti nebytových priestorov v predloženom znení bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
K bodu 14 – Návrh na odpustenie dlhu spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., 
IČO: 46 816 992. 
K predloženému materiálu sa vyjadril Ing. Árva, člen komisie a konateľ predmetnej spoločnosti, 
ako aj Mgr. Moravcová z oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 
a správy pozemkov miestneho úradu. 
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na odpustenie 
dlhu s pripomienkou, aby predložený materiál bol doplnený o špecifikáciu výdavkov Novomestskej 
parkovacej spoločnosti, s.r.o., ktoré vytvorili predmetný dlh. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
K bodu 15 – Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007, v znení zmien a doplnkov – 
Zmeny a doplnky 09 – informácia o pripravovanej územnoplánovacej dokumentácii. 
Informáciu k tomuto bodu programu poskytol Ing. arch. Vaškovič. Uviedol, že hlavné mesto začalo 
pripravovať ďalší balík zmien a doplnkov 09. Mestské časti majú možnosť do konca februára 2021 
posielať návrhy.  
Komisia po prediskutovaní poskytnutej informácie berie predmetnú informáciu na vedomie. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
ZA:  7 

 
 
Bod 16 – Rôzne. 
Tento bod programu nebol z časových dôvodov prerokovaný. 
 
 
 
 

 
 

Ing. arch. Peter Vaškovič v. r. 

predseda komisie ÚPUaV 

Miriam Šujanová v. r. 

zapisovateľka komisie ÚPUaV 


