
 

 

 

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, 15.03.2022 
 
 

ZÁ PI S N I C A  č .  3 2 / 202 2  
 

z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby, 
ktoré sa konalo dňa 14. marca 2022 prostredníctvom videokonferencie 

cez aplikáciu ZOOM. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 

Program: 

1. Otvorenie, 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o určení 

spádových materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa 

mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021 o poskytovaní nenávratného 

finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách, 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2020 

zo dňa 23.09.2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte 

TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava, 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2016 

zo dňa 14.06.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom 

areáli Kuchajda, Bratislava, 

6. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 

2022 – 2026, 

7. Návrh na vyhlásenie ideovej súťaže na ďalšie využitie miesta, na ktorom sa nachádza 

pozostatok stavby Snežienka, súpisné číslo 14302, pozemok registra „C“ KN parcelné 

číslo 19614/6, na ulici Cesta mládeže, Bratislava, 

8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom časti pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 5620/11, ostatná plocha, v rozsahu 253 m2, katastrálne územie Vinohrady, 

evidované na liste vlastníctva č. 2212, ktorý je zverený do správy mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto pre nájomcu K&K Real estate VI. s.r.o., Panenská ul., č. 24, Bratislava, 

811 03 Bratislava, IČO: 52570070, 

9. Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov v administratívnej budove 

na Hálkovej ul., č. 11, v Bratislave, v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy (Mestská polícia), 

10. Žiadosť Marks&Marcs s.r.o. o odpustenie nájomného vo výške 50 % za užívanie budovy 

servisného objektu s názvom JAMA, súp. číslo 13922, nachádzajúcej sa v rámci 

Voľnočasového areálu JAMA z dôvodu poklesu príjmov v súvislosti s pandémiou COVID-

19, 

11. Žiadosť Novomestského športového klubu 1922 Bratislava a spoločnosti TESAKO, a. s., 

o zámenu pozemkov v lokalite Pasienkov za účelom vybudovania Nového športového areálu 

s viacúčelovým využitím, 



 

 

 

12. Návrh na schválenie podania ŽoNFP „Rozšírenie kapacít MŠ Šuňavcova“, 

13. Návrh na prijatie úveru, 

14. 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.  

Uviedol, že ďalším členom komisie sa stal Ing. arch. Otto Novitzký, ktorý nahradil poslanca 

Miestneho zastupiteľstva Vladimíra Volfa, ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu. 

 

Členovia komisie program rokovania schválili. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 

 ZA:  8 

 

 

O návrhu JUDr. Velčeka, aby sa rokovania komisie mohol zúčastniť predseda Novomestského 

športového klubu 1922 Bratislava p. Marián Beliansky, dal predseda komisie Ing. arch. Vaškovič 

hlasovať. Súčasne členovia komisie hlasovali o návrhu predsedu komisie Ing. arch. Vaškoviča 

na zaradenie bodu 11 – „Žiadosť Novomestského športového klubu 1922 Bratislava a spoločnosti 

TESAKO, a. s., o zámenu pozemkov v lokalite Pasienkov za účelom vybudovania Nového 

športového areálu s viacúčelovým využitím“ na začiatok rokovania komisie. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 

 ZA:  8 

 

 

K bodu 2 – Žiadosť Novomestského športového klubu 1922 Bratislava a spoločnosti 

TESAKO, a. s., o zámenu pozemkov v lokalite Pasienkov za účelom vybudovania Nového 

športového areálu s viacúčelovým využitím. 
Materiál predstavil JUDr. Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, 

evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto. 

Pán Marián Beliansky sa kvôli technickým problémom nezapojil do rokovania komisie. 

Ing. arch. Vaškovič zdôraznil, že je potrebné do rokovania miestnej rady a miestneho zastupiteľstva 

preveriť, či pozemky, ktoré majú byť predmetom zámeny, nie sú zaťažené vecnými bremenami, 

prípadne inými ťarchami. 

Ing. Winklera zaujímalo, či existuje predstava o využití zamieňaných pozemkov, resp. či existuje 

nejaká štúdia, a naznačil potrebu opatrnosti pri schvaľovaní tohto materiálu. Ing. arch. Vaškovič 

uviedol, že zástupcu spoločnosti TESAKO, a. s., požiadal o predloženie štúdie a špecifikáciu 

predstavy, o akú zmenu územného plánu budú žiadať a ako budú v budúcnosti využívať záujmové 

pozemky. Ing. Šebej vyslovil požiadavku, aby boli vypracované znalecké posudky. Ing. Trnovský 

poznamenal, že prístup na pozemky, ktoré by mala získať mestská časť, vedie cez pozemky vo 

vlastníctve Slovenskej republiky a bolo by dobré doriešiť možnosti ich využívania pre nový 

športový areál. Mgr. Vlačiky skonštatoval, že predmetnou zámenou a následnou zmenou územného 

plánu mesta by došlo k úbytku plôch schválených pre rozvoj športu. K tejto záležitosti, by podľa 

neho, mali prebehnúť rokovania za účasti zástupcov Hlavného mesta SR Bratislavy, developera 

a Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, nakoľko sa jedná o celomestskú záležitosť. Mgr. Vlačiky 



vyjadril názor, že pokiaľ nie je jasný celý zámer a nie je odsúhlasený na úrovni Hlavného mesta SR 

Bratislavy, predmetný zámer nepodporí. Ing. Šebej navrhol, aby znalecké posudky dala vypracovať 

spoločnosť TESAKO, a. s., a požiadal, aby hodnoty pozemkov, aj v prípade zmeny územného plánu 

Bratislavy, zostali zachované. 

Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 

s pripomienkami: 

a) požiadať starostu mestskej časti, aby zabezpečil podklady pre možnú zámenu pozemkov, 

týkajúce sa hlavne odborného ohodnotenia hodnoty predmetných pozemkov a tieto predložiť 

na rokovanie miestneho zastupiteľstva, 

b) zabezpečiť vypracovanie znaleckých posudkov a koncepcie využitia pozemkov, 

   

   

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 

 ZA:  6 

                                            ZDRŽAL SA: 2                   

 

 

 

K bodu 3 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

o určení spádových materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto. 

Materiál predstavil Ing. Roman Csabay, vedúci oddelenia školstva miestneho úradu. 

Mgr. Vlačiky požiadal, aby súčasťou materiálu bola aj mapa obvodov. 

Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 

s pripomienkou, aby bol materiál doplnený o grafickú prílohu, v ktorej budú vyznačené spádové 

územia materských škôl. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 

 ZA:  8 

 

 

K bodu 4 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021 o poskytovaní 

nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách. 

Materiál predstavil Ing. Roman Csabay, vedúci oddelenia školstva miestneho úradu. 

Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 

bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 

 ZA:  6 

                                            ZDRŽAL SA: 1                   

                                            PROTI:           1 

 

 

 

K bodu 5 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

č. 8/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov 

v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava. 
Materiál predstavila Ing. Andrea Kutarňová z oddelenia právneho, podnikateľských činností, 

evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 

Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 

bez pripomienok. 

 

 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 

 ZA:  8 
 

 

   



   

 

 

 

K bodu 6 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

č. 2/2016 zo dňa 14.06.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov 

v prírodnom areáli Kuchajda, Bratislava. 

Materiál predstavila Ing. Andrea Kutarňová z oddelenia právneho, podnikateľských činností, 

evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 

Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 

bez pripomienok. 

 

      Hlasovanie:    PRÍTOMNÍ: 8 

                             ZA: 8 

 

 

K bodu 7 – Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na roky 2022 – 2026. 

Materiál predstavila Mgr. Iveta Marčíková, vedúca sociálneho oddelenia miestneho úradu. 

Komisia sa oboznámila s predloženým materiálom, berie ho na vedomie s tým, že žiada, aby bola 

zmenená grafická úprava materiálu, t.j. aby boli depersonifikované úvodné strany materiálu. 

 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 

 ZA:  7 

                                            PROTI:          1 

 

 

 

K bodu 8 – Návrh na vyhlásenie ideovej súťaže na ďalšie využitie miesta, na ktorom sa 

nachádza pozostatok stavby Snežienka, súpisné číslo 14302, pozemok registra „C“ KN 

parcelné číslo 19614/6, na ulici Cesta mládeže, Bratislava. 

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

evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 

Ing. arch. Vaškovič predložil pozmeňujúci návrh, aby bola vyhlásená súťaž na dočasné využitie 

miesta, kde sa nachádza pozostatok Snežienky, do času realizácie víťazného návrhu, ktorý vzišiel 

z uskutočnenej ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže na začiatku roku 2020. Mgr. Vlačiky 

navrhol zrealizovať terénne úpravy pre pumptrack-ovú dráhu. Ing. arch. Vaškovič doplnil, že by 

bolo dobré nájsť partnera na realizáciu predmetného zámeru. Mgr. Vlačiky navrhol, aby namiesto 

súťaže bola vyhlásená výzva na dočasné využitie záujmového územia. 

Komisia hlasovala o pozmeňujúcom návrhu: 

Komisia prerokovala predložený materiál, neodporúča vyhlásenie ideovej súťaže, ale žiada 

starostu mestskej časti o vyhlásenie výzvy na dočasné využitie predmetného územia, resp. 

pozemku/plochy. 

 

    Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 7 

                             ZA: 7 

 

Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť materiál 

v časti a) žiada starostu mestskej časti o vyhlásenie výzvy na dočasné využitie predmetného 

pozemku/plochy a v časti b) odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť odzverenie pozemku.  

 

  Hlasovanie:        PRÍTOMNÍ: 7 

                             ZA: 7 

 

  

 



 

 

 

K bodu 9 – Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom časti pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 5620/11, ostatná plocha, v rozsahu 253 m2, katastrálne územie 

Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2212, ktorý je zverený do správy mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto pre nájomcu K&K Real estate VI. s.r.o., Panenská ul., č. 24, 

Bratislava, 811 03 Bratislava, IČO: 52570070. 
Materiál predstavil JUDr. Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, 

evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu. 

Mgr. Vlačiky požiadal o možnosť nahliadnutia do projektu developera a navrhol, aby sa mestská 

časť bližšie zaujímala o objekt teplárne a o jeho potenciálne ďalšie využitie. Doplnil, že by bolo 

vhodné sa dohodnúť s developerom na zachovaní záujmového pozemku pre potreby budovy 

teplárne. Mgr. Timková súhlasila s pripomienkami Mgr. Vlačikyho a doplnila, že existujúca stavba 

by nemala byť nadstavovaná a developer by mal byť ústretový v prípade možného využívania 

existujúcich parkovacích miest, nakoľko tieto potrebujú obyvatelia lokality dlhodobo. Túto 

myšlienku podporil aj Ing. Árva. 

Mgr. Vlačiky požiadal JUDr. Velčeka o zaslanie investičného zámeru na 5-poschodovú budovu. 

Následne predložil pozmeňujúci návrh: 

Komisia žiada, aby mestská časť rokovala s developerom a snažila sa nájsť prijateľný kompromis, 

t.j. aby záujmový pozemok zostal zachovaný pre potreby teplárne a aby sa mestská časť začala 

zaujímať, ako sa dá budova teplárne využiť pre obyvateľov predmetnej lokality. 

Ing. arch. Vaškovič navrhol predmetný materiál stiahnuť z rokovania miestnej rady aj miestneho 

zastupiteľstva a doplniť ho o požadované informácie. 

 

Komisia po prerokovaní predloženého návrhu odporúča materiál stiahnuť z rokovania miestnej rady 

a miestneho zastupiteľstva a žiada materiál doplniť o nasledujúce podklady: 

- vyjadrenia spoločností TERMING, a. s., a ENGIE, a.s., k potenciálne ďalšiemu využitiu objektu 

teplárne, 

- overenie možností technického riešenia napojenia na záujmový pozemok priamo z Vlárskej 

ulice, 

- projektová dokumentácia navrhnutej rekonštrukcie objektu. 

 

 

Hlasovanie:        PRÍTOMNÍ: 6 

                             ZA: 6 

 

 

Predseda komisie Ing. arch. Vaškovič navrhol ako ďalší bod rokovania zaradiť bod 13 – Návrh 

na prijatie úveru“. 

 

K bodu 13 – Návrh na prijatie úveru 

Materiál predstavil Ing. Julián Lukáček, poverený vedením oddelenia hospodárskeho a finančného 

miestneho úradu. Doplňujúce informácie poskytol prednosta miestneho úradu Ing. Ignác Olexík. 

Mgr. Timková a Mgr. Vlačiky sa vyjadrili, že nemôžu súhlasiť s predloženým návrhom a požiadali 

prednostu miestneho úradu o zaslanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie nového sídla 

spoločnosti EKO podnik-VPS. Ing. arch. Vaškovič prisľúbil, že požiada spracovateľa projektovej 

dokumentácie o jeho poskytnutie v digitálnej forme. 

 

Vzhľadom k tomu, že v tomto čase (15:03) sa komisia pre neprítomnosť jej viacerých členov stala 

neuznášaniaschopnou, o tomto bode, ako aj ďalších zostávajúcich bodoch rokovania komisie sa 

nehlasovalo. 

 

 

 

 



 

 

 

K bodu 10 – Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov v administratívnej 

budove na Hálkovej ul., č. 11, v Bratislave, v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy (Mestská polícia). 

K bodu 11 – Žiadosť Marks&Marcs s.r.o. o odpustenie nájomného vo výške 50 % za užívanie 

budovy servisného objektu s názvom JAMA, súp. číslo 13922, nachádzajúcej sa v rámci 

Voľnočasového areálu JAMA z dôvodu poklesu príjmov v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

K bodu 12 – Návrh na schválenie podania ŽoNFP „Rozšírenie kapacít MŠ Šuňavcova“. 

K bodu 14 – Rôzne. 

 

K predmetným bodom rokovania komisie podal stručné informácie predseda komisie Ing. arch. 

Vaškovič. Ďalej informoval, že mestská časť pristúpila k obstaraniu strategického dokumentu – 

PHRSR Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Do pracovných skupín nominoval troch členov 

komisie – Mgr. Timkovú, Ing. Árvu a Ing. Winklera. Ing. arch. Vaškovič požiadal prítomných 

členov komisie o návrhy ďalších členov pracovných skupín zo strany verejnosti a odborníkov. 

 

 

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 
 
 
 


