
 

 

 

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, 08.06.2021 
 
 

ZÁ PI S N I C A  č .  2 6 / 202 1  
 

z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby, 
ktoré sa konalo dňa 07. júna 2021 prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu ZOOM. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 

Program: 

1. Otvorenie, 

2. Zámer mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zabezpečiť financovanie investičných akcií 

formou bankového úveru, 

3. Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača – spoločnosti Ydnis s.r.o. so sídlom 

Horská ul., č. 13035/31, 831 02 Bratislava, IČO – 53 736 885, zapísaná v obchodnom 

registri OS BA I., v oddieli Sro, vložke č. 152139/B, predloženého do verejnej obchodnej 

súťaže vyhlásenej dňa 29.03.2021, a to na základe odporúčania komisie, ako aj návrh 

na uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom, 

4. Návrh na schválenie zámeru prevodu bytov v bytových domoch súp. č. 6954, 6959, 7694 

a 7545 na Bojnickej ul. v Bratislave do vlastníctva nájomcom, ktorí majú nájom bytov 

v uvedených bytových domoch dojednaný na dobu neurčitú, 

5. Obchodná verejná súťaž k prevádzkovej budove v Parku JAMA, 

6. Návrh na schválenie nadobudnutia pozemkov pre rekonštrukciu komunikácie na Tupého 

ul., 

7. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv, 

o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena 

so spoločnosťou Atrios real estate s.r.o., 

8. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 1268/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 m2, v k. ú. Nové Mesto, 

pre manželov Ing. Tomáša Sotníka a Ing. Katarínu Sotníkovú, 

9. Návrh na schválenie predaja ¼ podielu k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 6194/18 

a 6194/4, v katastrálnom území Vinohrady, pre MUDr. Pavla Palkoviča, 

10. Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5348/3, 5348/13, 5348/14 

v katastrálnom území Vinohrady, pre Tomáša Báchoríka, 

11. Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5348/12, v katastrálnom 

území Vinohrady, pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Opavskej ul., č. 12 

v Bratislave, 

12. Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 15 123/28 druh pozemku – ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV č. 2382 v k. ú. 

Nové Mesto, v prospech spoločnosti FEELING, spol. s r. o., Štúrova 6, 811 02 Bratislava, 

IČO: 31 626 556, 

13. Schválenie Zadania Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova, 

14. Návrh zadania pre Urbanistickú štúdiu Turbínova, Bratislava, 

 
 

 

 



 

 

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 doplnili o bod Rôzne a jednomyseľne ho schválili. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

 ZA:  7 

 

 

K bodu 2 – Zámer mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zabezpečiť financovanie investičných 

akcií formou bankového úveru. 

Materiál prestavila Ing. Iveta Paracková, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného Miestneho 

úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

Ing. arch. Vaškovič uviedol, že aktuálnymi prioritami vedenia mestskej časti je zabezpečenie 

rozvoja školskej infraštruktúry a realizácia nového areálu spoločnosti EKO podnik-VPS. 

Komisia prerokovala materiál, súhlasí s ním a odporúča miestnemu zastupiteľstvu zobrať 

ho na vedomie. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

 ZA:  6 

 ZDRŽAL SA:           1 

 

 

K bodu 3 – Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača – spoločnosti Ydnis s.r.o. 

so sídlom Horská ul., č. 13035/31, 831 02  Bratislava, IČO – 53 736 885, zapísaná 

v obchodnom registri OS BA I., v oddieli Sro, vložke č. 152139/B, predloženého do verejnej 

obchodnej súťaže vyhlásenej dňa 29.03.2021, a to na základe odporúčania komisie, ako aj 

návrh na uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom. 

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 schváliť 

bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

 ZA:  7 

   

 

K bodu 4 – Návrh na schválenie zámeru prevodu bytov v bytových domoch súp. č. 6954, 6959, 

7694 a 7545 na Bojnickej ul. v Bratislave do vlastníctva nájomcom, ktorí majú nájom bytov 

v uvedených bytových domoch dojednaný na dobu neurčitú. 

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 schváliť 

bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

 ZA:  3 

 ZDRŽAL SA:           4 

 

 

Materiál nebol schválený. 

 

 



 

 

K bodu 5 – Obchodná verejná súťaž k prevádzkovej budove v Parku JAMA. 

Materiál prestavila Mgr. Biharyová z oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 

súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 

Ing. arch. Vaškovič požiadal, aby bolo do súťažných podmienok doplnené, že mestská časť 

aktuálne disponuje spracovanou projektovou dokumentáciou a právoplatným stavebným povolením 

pre predmetný objekt. Zároveň požiadal, aby do súťažných podmienok bol doplnený mestskou 

časťou preferovaný spôsob využitia predmetného objektu. Ing. arch. Vaškovič skonštatoval, že 

predmetná problematika si vyžaduje ďalšiu diskusiu v širšom rozsahu jej účastníkov. 

Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 

bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

 ZA:  0 

 PROTI:           7 

 

 

Materiál nebol schválený. 

 

 

K bodu 6 – Návrh na schválenie nadobudnutia pozemkov pre rekonštrukciu komunikácie 

na Tupého ul. 

Informácie k tomuto bodu programu poskytla Mgr. Biharyová z oddelenia právneho, 

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 

Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 

bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

 ZA: 7 

 

 

K bodu 13 – Schválenie Zadania Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova. 

Informácie k tomuto bodu programu poskytol Ing. arch. Vaškovič. Uviedol, že pre predmetné 

riešené územie boli spracované Prieskumy a rozbory, ďalej návrh zadania, ktorý bol prerokovaný 

v zmysle požiadaviek platných ustanovení stavebného zákona, a ku ktorému vydal Okresný úrad 

v Bratislave posúdenie v zmysle § 20 stavebného zákona. Zároveň Okresný úrad v svojom posúdení 

uviedol, že predmetný návrh zadania je možné predložiť na schválenie v miestnom zastupiteľstve. 

Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 

bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

 ZA:  7 

 

 

K bodu 7 – Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych 

zmlúv, o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena 

so spoločnosťou Atrios real estate s.r.o. 

Spracovateľka predloženého materiálu Mgr. Kozáková z oddelenia právneho, podnikateľských 

činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu sa nezúčastnila, 

zo zdravotných dôvodov, na rokovaní komisie. Vzhľadom k vzniknutej aktuálnej situácii komisia 

o predmetnom materiáli nerokovala, ale požiadala predložený materiál doplniť o špecifikáciu 

rozsahu plôch, ktoré sú dotknuté navrhnutým zriadením vecného bremena v oblasti dopravnej 

a technickej infraštruktúry. 

 

 

 



 

 

K bodu 8 – Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 1268/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 m2, v k. ú. Nové Mesto, 

pre manželov Ing. Tomáša Sotníka a Ing. Katarínu Sotníkovú. 

Spracovateľka predloženého materiálu Mgr. Kozáková z oddelenia právneho, podnikateľských 

činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu sa nezúčastnila, 

zo zdravotných dôvodov, na rokovaní komisie. 

Komisia prerokovala materiál, neodporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť a odporúča, 

aby miestny úrad rokoval o možnosti odpredaja predmetného pozemku manželom Sotníkovcom. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 

 ZA:  8 

 

 

Materiál nebol schválený, resp. komisia neodporučila miestnemu zastupiteľstvu návrh 

schváliť. 

 

 

K bodu 9 – Návrh na schválenie predaja ¼ podielu k pozemkom registra „C“ KN 

parc. č. 6194/18 a 6194/4, v katastrálnom území Vinohrady, pre MUDr. Pavla Palkoviča. 

Spracovateľka predloženého materiálu Mgr. Kozáková z oddelenia právneho, podnikateľských 

činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu sa nezúčastnila, 

zo zdravotných dôvodov, na rokovaní komisie. 

Komisia prerokovala materiál a súhlasí s predajom ¼ podielu k predmetným pozemkom. Komisia 

zároveň požiadala, aby o podmienkach predaja a možnosti zriadenia vecného bremena rokoval 

miestny úrad so záujemcom o predaj pozemku. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 

 ZA:  8 

 

 

K bodu 10 – Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5348/3, 5348/13, 

5348/14 v katastrálnom území Vinohrady, pre Tomáša Báchoríka, 

K bodu 11 – Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5348/12, 

v katastrálnom území Vinohrady, pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Opavskej ul., č. 12 

v Bratislave 

Spracovateľka predložených materiálov Mgr. Kozáková z oddelenia právneho, podnikateľských 

činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu sa nezúčastnila, 

zo zdravotných dôvodov, na rokovaní komisie. 

 

K bodu 10: 

Komisia po prerokovaní materiálu súhlasí s predajom predmetných pozemkov a zároveň požiadala, 

aby o podmienkach predaja rokoval miestny úrad so záujemcom o kúpu pozemkov, s p. 

Báchoríkom. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 

 ZA:  8 

 

 

K bodu 11: 

Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 

bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 

 ZA:  7 

                                          ZDRŽAL SA:         1 



 

 

K bodu 12 – Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 15 123/28, druh pozemku – ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV 

č. 2382 v k. ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti FEELING, spol. s r. o., Štúrova 6, 811 02  

Bratislava, IČO: 31 626 556. 

Informácie k predloženému materiálu poskytol riaditeľ spoločnosti EKO podnik-VPS Mgr. 

Vladimír Mikuš. 

V následnej diskusii zazneli otázky členov komisie na postoj spoločnosti EKO podnik-VPS 

k tomuto prenájmu a k zabezpečeniu sociálnych zariadení počas kultúrnych podujatí. Ing. Árva 

navrhol požiadať investičné oddelenie miestneho úradu o stanovisko a Ing. Winkler požiadal 

o stanovisko oddelenia kultúry miestneho úradu. 

Ing. arch. Vaškovič vyjadril nesúhlas s prenájmom predmetných pozemkov na obdobie 10 rokov, 

navrhol dobu prenájmu na 3 až 5 rokov. 

Komisia po prerokovaní predmetného materiálu súhlasí s prenájmom, ale na dobu 5 rokov. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

 ZA:  2 

                                          PROTI:                    5 

 

 

Materiál nebol schválený, resp. komisia neodporučila miestnemu zastupiteľstvu návrh 

schváliť. 

 

 

K bodu 14 – Návrh zadania pre Urbanistickú štúdiu Turbínova, Bratislava. 

Informácie k tomuto bodu programu poskytla Ing. arch. Pajerchinová z oddelenia životného 

prostredia a územného plánovania miestneho úradu. Doplňujúce informácie poskytol Ing. arch. 

Vaškovič a apeloval na členov komisie, aby tento návrh podporili. Požiadal o možnosť predstavenia 

rozpracovanej urbanistickej štúdie členom komisie. Dodal, že predmetná urbanistická štúdia by 

mala slúžiť ako podklad pre zmenu Územného plánu Bratislavy. 

Ing. arch. Vaškovič požiadal členov komisie, aby si preštudovali návrh zadania a poslali mu 

písomne prípadné pripomienky a návrhy (do 10.06.2021), ktoré potom zosumarizuje a pošle 

Ing. arch. Pajerchinovej, aby ich zapracovala do stanoviska mestskej časti k návrhu zadania 

predmetnej urbanistickej štúdie. 

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča podporiť spracovanie urbanistickej štúdie s tým, že 

členovia komisie majú možnosť uplatniť svoje pripomienky k návrhu zadania do 10.06.2021. 

 

 

K bodu Rôzne: 

- Ing. arch. Vaškovič informoval, že miestny úrad dostal spracovaný návrh územného plánu zóny 

Nobelova, 

- Ing. Trnovský uviedol, že ho kontaktoval p. Janík, ktorý propaguje predĺženie Júnovej ulice – 

riešenie bude závisieť od návrhu územného plánu, 

- Mgr. Timková konštatovala, že na webovom sídle mestskej časti chýbajú niektoré dôležité 

oznamy, ku ktorým sa potom občania nemôžu vyjadriť. 

 

 

Ing. arch. Vaškovič poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie ukončil. 

 

 

 

 
Ing. arch. Peter Vaškovič v. r. 

predseda komisie ÚPUaV 

Miriam Šujanová v. r. 

zapisovateľka komisie ÚPUaV 
 
 
 


