
 
 
 

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, 15.03.2021 
 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  2 3 / 202 1  
 

z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby, 
ktoré sa konalo dňa 15. marca 2021 prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu ZOOM. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie, 
2. Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra „C- KN“ č. 11258/7 o výmere 

4 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto 
v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Trnavská cesta 7 v Bratislave, 
súp. č. 10097. 

3. Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra „C-KN“ č. 11299/2 o výmere 
19 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto 
v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľa Daniela Fediča. 

4. Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra „C-KN“ č. 11299/3 o výmere 
19 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto 
v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľky Mgr. Ľuby 
Lučanskej. 

5. Návrh na predaj pozemku registra „C-KN“ parc. č. 2286, v katastrálnom území Báhoň, 
pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň. 

6. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 1/36 na pozemku registra „C- KN“ 
parc. č. 2591, v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, 
Mlynská 29, Báhoň. 

7. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku – pozemok registra „C- 
KN“ parc. č. 6128/13, katastrálne územie Vinohrady. 

8. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu MČ BANM na rok 2021. 
9. Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Parkio-Servicos Informatica 

LDA. 
10. Rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná pre 40 detí na ZŠ Riazanská, realizačný 

projekt, 12/2020 – informácia o spracovanej PD. 
  

 
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 s pridaním bodu Rôzne jednomyseľne schválili. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 
ZA:  5 



 
 
K bodu 2 – Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra „C- KN“ č. 11258/7 
o výmere 4 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové 
Mesto v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Trnavská cesta 7 v Bratislave, súp. č. 10097. 
Materiál predstavila Mgr. Mária Mäsiarová z oddelenia právneho, podnikateľských činností, 
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto. 
V diskusii Ing. Šebej požiadal, aby k predmetnému materiálu bola priložená štúdia výťahu, ktorý by 
mal byť na záujmovom pozemku umiestnený. Ing. arch. Vaškovič požiadal, aby bol na rokovanie 
MR a MZ materiál doplnený o lokalizovanie miesta, kde by mal byť pozemok na umiestnenie 
výťahu vyčlenený. 
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť s pripomienkou, 
aby bol predmetný materiál doplnený o jednoduchú situáciu umiestnenia výťahu k bytovému domu. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
K bodu 3 – Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra „C-KN“ č. 11299/2 
o výmere 19 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové 
Mesto v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľa Daniela Fediča. 
K bodu 4 – Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra „C-KN“ č. 11299/3 
o výmere 19 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové 
Mesto v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľky Mgr. Ľuby 
Lučanskej. 
Materiál k obidvom bodom rokovania predstavila Mgr. Mária Mäsiarová z oddelenia právneho, 
podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 
V diskusii požadovali členovia komisie preveriť existenciu ďalších garáží v susedstve predmetných 
pozemkov, resp. vo vnútrobloku medzi Kalinčiakovou ul. a ul. Pri starej prachárni. 
Členovia komisie hlasovali o obidvoch bodoch programu spolu, resp. naraz. 
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť s pripomienkou, 
aby pred predložením materiálu na rokovanie miestneho zastupiteľstva bola preskúmaná aktuálna 
fyzická situácia v dotknutom území, situácia majetkovo-právnych vzťahov k nadväzujúcim 
pozemkom, resp. k existujúcim stavbám, a stavebno-legislatívna situácia existujúcich stavieb. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
K bodu 5 – Návrh na predaj pozemku registra „C-KN“ parc. č. 2286, v katastrálnom území 
Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň. 
Materiál predstavila Mgr. Zuzana Kozáková z oddelenia právneho, podnikateľských činností, 
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť s pripomienkou, 
aby výška predajnej/kúpnej ceny bola predmetom ďalších rokovaní medzi mestskou časťou 
a záujemcom o kúpu predmetného pozemku. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
 
 
 



 
 
K bodu 6 – Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 1/36 na pozemku registra „C- KN“ 
parc. č. 2591, v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, 
Mlynská 29, Báhoň. 
Materiál predstavila Mgr. Zuzana Kozáková z oddelenia právneho, podnikateľských činností, 
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto. 
Komisia prerokovala materiál a neodporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh na predaj schváliť. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
K bodu 7 – Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku – pozemok 
registra „C- KN“ parc. č. 6128/13, katastrálne územie Vinohrady. 
Materiál predstavila Mgr. Jana Biharyová z oddelenia právneho, podnikateľských činností, 
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 
V diskusii Ing. Šebej vyjadril požiadavku, aby na predmetnom pozemku vykonal Stavebný úrad 
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto štátny stavebný dohľad. Mgr. Vlačiky odporučil predmetný 
bod programu stiahnuť z rokovania miestneho zastupiteľstva a došetriť aktuálnu situáciu 
v záujmovom území. 
Ing. Trnovský odporučil, aby miestny úrad preveril existenciu povolenia na stavbu bazénu a ďalších 
stavieb na predmetnom pozemku, požiadal o vykonanie štátneho stavebného dohľadu na pozemku 
a následne inicioval prípadné vyrúbenie pokuty. 
Ing. Trnovský ďalej navrhol, aby v obdobných prípadoch miestny úrad použil nasledujúci postup – 
miestny úrad by mal primárne vyčísliť nájomné za užívanie pozemku spätne za 3 roky, vyzvať 
užívateľa k úhrade nájomného spätne a k úhrade bežného nájomného až do doby rozhodnutia 
o žiadosti o prevode vlastníctva k pozemku, pričom až do doby uhradenia nájomného spätne 
za 3 roky sa nezačne a príp. nebude pokračovať v rokovaniach o žiadosti o prevode vlastníctva 
k nehnuteľnosti. 
Komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča stiahnuť predmetný bod z rokovania 
miestneho zastupiteľstva, aktuálnu situáciu v území došetriť a až následne doplnený materiál 
predložiť na rokovanie komisie, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 
ZA:  7 

 
 
K bodu 8 – Návrh na tretiu zmenu rozpočtu MČ BANM na rok 2021 
Materiál predstavila Ing. Iveta Paracková, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného miestneho 
úradu. 
Mgr. Timková vyslovila námietky k zámeru obstarať projektovú dokumentáciu (PD) 
pre Rekonštrukciu verejného priestranstva Americká/Ľubľanská, PD Verejného priestranstva – 
námestia pred Komunitným centrom Ovručská a k realizácii osvetlenia na Športovisku 
Ladzianskeho. Vyjadrila výhrady a otázky k opadávajúcej omietke na múroch predmetného 
športoviska, ktoré bolo len nedávno zrekonštruované. 
Informácie k týmto pripomienkam, námietkam a výhradám poskytla Ing. Daša Effenbergerová, 
vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania miestneho úradu. Uviedla, že osvetlenie 
Športoviska Ladzianskeho nebolo predmetom verejného obstarávania a ani nebolo súčasťou 
rekonštrukcie športoviska. K opadávajúcej omietke múrov uviedla, že existujúce omietky je 
potrebné odstrániť, resp. múry „obiť“ až na pevný podklad (betón), a následne vybaviť novou 
povrchovou úpravou. Reklamácia vykonaných prác nie je možná, nakoľko rekonštrukcia bola 
realizovaná na 10-15 % múru. 
K zámeru rekonštruovať verejné priestranstvo pred Komunitným centrom Ovručská, resp. obstarať 
PD, Ing. Effenbergerová uviedla, že tento priestor je v dezolátnom stave, sú tam nebezpečné najmä 
chodníky. 



 
 
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh na tretiu zmenu rozpočtu 
schváliť. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  1 
PROTI: 1 
ZDRŽAL SA: 4 

 
Materiál nebol schválený. 
 
 
K bodu 9 – Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Parkio-Servicos 
Informatica LDA. 
Materiál predstavila Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia právneho, 
podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 
Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť v predloženom 
znení bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
K bodu 10 – Rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná pre 40 detí na ZŠ Riazanská, 
realizačný projekt, 12/2020 – informácia o spracovanej PD. 
Informácie k tomuto bodu programu podal 1. vicestarosta mestskej časti Ing. Stanislav Winkler. 
Uviedol, že rozpočtové prostriedky v časti kapitálových výdavkov na realizáciu predmetného 
projektu boli schválené miestnym zastupiteľstvom v rámci druhej zmeny rozpočtu mestskej časti 
na rok 2021. 
Komisia prerokovala predložený materiál a predmetnú informáciu berie na vedomie. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6 

 
 
K bodu 11 – Rôzne 
Mgr. Timková prezentovala výhrady k projektu SENIOR LIVING&CARE CENTER na Vlárskej 
ul. Uviedla, že komisia s týmto projektom nesúhlasila, ale mestská časť vydala súhlasné stanovisko 
s tým, že bude spracovaná dopravná štúdia. 
V ďalšej pripomienke Mgr. Timková poukázala na problematiku parkovacích miest na Kramároch. 
Uviedla, že aktuálne sa realizuje prestavba bývalej budovy Slovenskej pošty na Jelšovej ul. 
a administratívny objekt na Stromovej ul. (bývalá budova spol. Siemens) bol prestavaný na bytový 
dom v minulosti. Problém je v tom, že tie isté parkovacie miesta, ktoré boli schválené pre prestavbu 
objektu na Stromovej ul., boli použité aj pre projekt na Jelšovej ul. Parkovacie miesta sa prekrývajú. 
Mgr. Timková požiadala o vyjadrenie k tejto problematike, nakoľko sa v blízkej budúcnosti bude 
prestavaný objekt na Jelšovej ul. kolaudovať. 
Ing. Winkler uviedol, že požiadal stavebný úrad o vykonanie štátneho stavebného dohľadu 
na prestavovaný objekt na Jelšovej ul. 
 
 
 

 
 

Ing. arch. Peter Vaškovič v. r. 

predseda komisie ÚPUaV 

Miriam Šujanová v. r. 

zapisovateľka komisie ÚPUaV 


