
 

 

 

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, 06.09.2021 
 
 

ZÁ PI S N I C A  č .  2 7 / 202 1  
 

z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby, 
ktoré sa konalo dňa 06. septembra 2021 prostredníctvom videokonferencie 

cez aplikáciu ZOOM. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 

Program: 

1. Otvorenie, 

2. Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021, 

3. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

k 30.06.2021, 

4. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne 

záväzným nariadením, 

5. Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku – Mladá 

Garda, žiadosť zo dňa 03.08.2021, 

6. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru č. N12-901 

o celkovej podlahovej ploche 16,52 m2, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu 

na ulici J. C. Hronského č. 16 – 20 v Bratislave a to spoločnosti ŽBLNK MS, s.r.o., 

so sídlom Čiližská 6, Bratislava, IČO: 53 468 023, 

7. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru – športovej 

gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej 

na parcele registra „C“ KN č. 15132/10 a 15132/11, katastrálne územie Nové Mesto, a to 

nájomcovi Asociácia športových klubov Inter Bratislava, o.z., Trnavská cesta, 832 84 

Bratislava, IČO: 00678457, 

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

parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov akad. sochára Juraja 

Čuteka a Vieru Čutekovú, 

9. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – predaj pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. Sochára Rastislava 

Trizmu, 

10. Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/72, o výmere 719 m2, 

zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2853 

na Jahodovej 11, v prospech vlastníkov v bytovom dome, 

11. Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1, o výmere 688 m2, 

zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2854 

na Jahodovej 13 v prospech vlastníka bytu v bytovom dome. 

 
 

 

 

 



 

 

 

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. Navrhol doplniť program rokovania komisie 

o bod 12. Rôzne. Oznámil prihláseným členom komisie, že Ing. Matej Šebej sa ospravedlnil z účasti 

na rokovaní komisie vzhľadom na pracovné povinnosti, ale svoje pripomienky a stanoviská 

k jednotlivým bodom rokovania, ako aj svoje hlasovanie o jednotlivých bodoch programu, poslal e-

mailom predsedovi komisie. 

Zúčastnení členovia komisie doplnenie programu rokovania komisie o bod 12. Rôzne akceptovali 

a jednomyseľne ho schválili. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6 

 ZA:  6 

 

 

K bodu 2 – Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 

2021 

Predložený materiál predstavila Ing. Iveta Paracková, vedúca oddelenia hospodárskeho 

a finančného Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

V následnej diskusii zúčastnení členovia komisie komentovali viaceré položky navrhnuté v siedmej 

zmene rozpočtu mestskej časti, resp. uplatnili pripomienky k navrhnutej zmene rozpočtu. 

Ing. arch. Vaškovič upozornil, že v predmetnom návrhu je v dvoch položkách navrhnuté navýšenie, 

resp. presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov na Prestavbu ZŠ Riazanská 

na MŠ Letná v objeme 27 400,- Eur (14 000,- Eur presun v rámci použitia Rezervného fondu 

a 13 400,- Eur ako zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov). Prestavba 

4 tried ZŠ na 2 triedy MŠ tak bude stáť 167 400,- Eur. 

Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh schváliť 

s pripomienkami. 

 

Ing. Šebej sa vopred zdržal hlasovania. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

 ZA:  2 

 ZDRŽAL SA:           5 

 

 

K bodu 3 – Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

k 30.06.2021 

Materiál predstavila Ing. Iveta Paracková, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného miestneho 

úradu. 

Komisia prerokovala materiál a berie ho na vedomie. 

 

Ing. Šebej vopred hlasoval za vzatie materiálu na vedomie. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 

 ZA:  8 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

K bodu 4 – Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze prevádzkovania hazardných hier 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto 

všeobecne záväzným nariadením 

Materiál predstavil JUDr. Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, 

evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 

Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 

bez pripomienok. 

 

Ing. Šebej vopred hlasoval za odporučenie schválenia materiálu v miestnom zastupiteľstve. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 

 ZA:  8 

 

 

K bodu 5 – Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku – 

Mladá Garda, žiadosť zo dňa 03.08.2021 
Materiál predstavil JUDr. Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, 

evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 

Ing. arch. Vaškovič poznamenal, že Hlavné mesto SR Bratislava vo svojej žiadosti neuviedlo 

žiadny dôvod odzverenia pozemku. Mgr. Vlačiky uviedol, že pravdepodobným dôvodom 

na odzverenie pozemku je plnenie úloh Hlavného mesta SR Bratislavy. 

Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh na odzverenie 

pozemku neschváliť. 

 

Ing. Šebej vopred hlasoval proti predloženému návrhu uznesenia, t.j. hlasoval za odporučenie 

schválenia odzverenia pozemku v miestnom zastupiteľstve pre Hlavné mesto SR Bratislavu. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ:  8 

 ZA:   6 

 PROTI:            1 

       ZDRŽAL SA :         1 

 

Po prerokovaní predmetného bodu programu oznámil poslanec Balga sms-správou predsedovi 

komisie, že mu zlyháva internetové pripojenie a opätovne sa mu nedarí pripojiť k rokovaniu 

komisie, takže od tohto bodu programu nebude hlasovať. 

 

 

K bodu 6 – Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru 

č. N12-901 o celkovej podlahovej ploche 16,52 m2, nachádzajúceho sa na prízemí bytového 

domu na ulici J. C. Hronského č. 16 – 20 v Bratislave a to spoločnosti ŽBLNK MS, s.r.o., 

so sídlom Čiližská 6, Bratislava, IČO: 53 468 023 
Materiál predstavil JUDr. Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, 

evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 

Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 

bez pripomienok. 

 

Ing. Šebej sa vopred zdržal hlasovania. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

 ZA: 7 

 

 



 

 

 

K bodu 7 – Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru – 

športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej 

na parcele registra „C“ KN č. 15132/10 a 15132/11, katastrálne územie Nové Mesto, a to 

nájomcovi Asociácia športových klubov Inter Bratislava, o.z., Trnavská cesta, 832 84 

Bratislava, IČO: 00678457 

Materiál predstavil JUDr. Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, 

evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 

Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 

bez pripomienok. 

 

Ing. Šebej vopred hlasoval za odporučenie schválenia návrhu v miestnom zastupiteľstve. 

 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

 ZA:  7 

 

 

K bodu 8 – Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – predaj pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov akad. sochára Juraja 

Čuteka a Vieru Čutekovú 

K bodu 9 – Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – predaj pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. Sochára Rastislava 

Trizmu 
Materiály k bodu 8 a bodu 9 predstavil JUDr. Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, 

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

 

Hlasovanie k bodu 8: 

Komisia prerokovala materiál a neodporúča miestnemu zastupiteľstvu predmetný návrh schváliť. 

 

Ing. Šebej vopred hlasoval proti odporučeniu schválenia návrhu v miestnom zastupiteľstve. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

 ZA:  7 

 

 

Hlasovanie k bodu 9: 

Komisia prerokovala materiál a neodporúča miestnemu zastupiteľstvu predmetný návrh schváliť. 

 

Ing. Šebej vopred hlasoval proti odporučeniu schválenia návrhu v miestnom zastupiteľstve. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

 ZA:  7 

 

 

K bodu 10 – Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/72, 

o výmere 719 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému 

domu súp. č. 2853 na Jahodovej 11, v prospech vlastníkov v bytovom dome 
Materiál predstavil JUDr. Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, 

evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 

Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť s pripomienkou, 

aby zástupcovia miestneho úradu rokovali s vlastníkmi existujúcich garáží situovaných 

na priľahlých pozemkoch k bytovému domu o možnostiach odpredaja pozemkov pod garážami 

a pozemkov pod prístupovou cestičkou ku garážam. 

 



 

 

 

Ing. Šebej vopred hlasoval za odporučenie schválenia návrhu v miestnom zastupiteľstve. 

 

Hlasovanie:  PRÍTOMNÍ:  7 

ZA:   6 

ZDRŽAL SA:  1 

 

 

K bodu 11 – Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1, o výmere 

688 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu 

súp. č. 2854 na Jahodovej 13 v prospech vlastníka bytu v bytovom dome 
Materiál predstavil JUDr. Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, 

evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 

Komisia prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 

bez pripomienok. 

 

Ing. Šebej vopred hlasoval proti odporučeniu schválenia návrhu v miestnom zastupiteľstve. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 7 

 ZA:  7 

 

 

K bodu 12 – Rôzne 

- Mgr. Timková informovala, že na Kramároch, na Stromovej ulici, sa prerába dom, sú tam 

vykopané základy a zachovaná predná časť domu, resp. uličný múr domu. Skonštatovala, že toto 

nie je prestavba, ani nadstavba objektu. Ing. arch. Vaškovič odporučil obrátiť sa na stavebný 

úrad a požiadať o vykonanie štátneho stavebného dohľadu, aby stavebný úrad zistil, či sú 

vykonávané práce v súlade s projektovou dokumentáciou a s vydanými rozhodnutiami 

stavebného úradu. 

- Ing. Bánska poukázala na problematiku Mierovej kolónie, kde sú ozelenené plochy oplocované, 

čím sa zmenšuje ich rozloha pre obyvateľov tejto lokality. Zaujímala sa, či bolo vydané stavebné 

povolenie alebo či sa robila kontrola na takéto stavby (oplotenie), a či je to vo verejnom záujme. 

Ing. arch. Vaškovič odporučil obrátiť sa na stavebný úrad s otázkou, či vydal súhlas na takúto 

drobnú stavbu. Doplnil, že stavby vo verejnom záujme, tzv. verejnoprospešné stavby, musia byť 

obsiahnuté a schválené v územnom pláne zóny, ktorý pre Mierovú kolóniu ešte spracovaný nie 

je. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Peter Vaškovič v. r. 

predseda komisie ÚPUaV 

Miriam Šujanová v. r. 

zapisovateľka komisie ÚPUaV 
 
 
 


