
 
 
 

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, 7.6.2022 
 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  3 4 / 202 2  
 

z rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby, 
ktoré sa konalo dňa 6. júna 2022 prostredníctvom videokonferencie 

cez aplikáciu ZOOM. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
1. Otvorenie, 
2. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022, 
3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021, 
4. Návrh na prvé použitie zdrojov z bankového úveru, 
5. Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru, 
6. Návrh na tretie použitie zdrojov z bankového úveru, 
7. Návrh na štvrté použitie zdrojov z bankového úveru, 
8. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

na funkčné obdobie rokov 2022-2026, 
9. Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí a vyšších územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022-2026 
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

10. Informácia o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 
2022-2030, 

11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto, 

12. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 
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 ďalších všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto, 

13. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze 
prevádzkovania hazardných hier na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením, 

14. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou 
Bratislava-Nové Mesto, 

15. Návrh Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných 
materských školách, 

16. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 



 
 
 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti, 

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj stavby prístavby športovej 
haly označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné 
číslo 11820/14, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14, 11820/4, 11820/13, 
v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľovi – BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 831 02 
Bratislava, IČO: 51136830, 

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj pozemkov registra „C“ KN 
parc. č. 12780/14, 12780/172, 12780/279, 12780/280, v katastrálnom území Nové Mesto 
žiadateľom – Zatisie s.r.o., so sídlom Zátišie 10/a, 831 01, Bratislava, IČO 44 237 588 a Ing. 
Ircha Tomáš, bytom Slovenská 14, 900 31, Stupava, 

19. Návrh spoločnosti F-LUXUS s.r.o., Zámocká 3, Bratislava, PSČ 811 01, SR, IČO: 50450719 
doručený mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo veci kúpy pozemku za účelom 
vybudovania materskej školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

20. Návrh na schválenie kúpy – časti pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 13698/50, ostatná 
plocha, o výmere 498 m2, v katastrálnom území Nové Mesto od predávajúceho – 
City Logistix s.r.o., Budyšínska 36, 83102 Bratislava, IČO: 50967410, 

21. Návrh na schválenie kúpy – pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 12142/221, zastavaná 
plocha a nádvorie, o výmere 1 180 m2, katastrálne územie Nové Mesto od predávajúceho 
Slovenská republika – správca Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, PSČ 812 72, 
SR, IČO: 151866 

22. Schválenie zámeru obstarania nebytových priestorov pre zriadenie materskej školy v rámci 
projektu Stolwerck Residence, 

23. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – bezodplatný prevod časti 
pozemkov registra „C“ KN parcelné číslo 15140/9, 15140/80, 15140/81, zastavané plochy 
a nádvoria, o výmere 276 m2, katastrálne územie Nové Mesto na nadobúdateľa – Hlavné 
mesto Slovenskej republiky Bratislavy a schválenie Zverenia majetku a s ním súvisiacich 
práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

24. Návrh na schválenie prípadu hodného 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, 83284 
Bratislava, IČO: 00678457, 

25. 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 24, Bratislava, 811 03 
Bratislava, IČO: 52570070, 

26. 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, 

27. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru – č. 12 – 905 
o celkovej podlahovej ploche 42,01 m2, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu 
na ulici Račianska 97, v Bratislave a to spoločnosti AROSE s.r.o., Prídavková 1824, 
Bratislava 841 06, IČO: 45506523, 

28. Návrh na zrušenie uznesenia číslo 30/18 z 13.7.2021 o zámere prevodu bytov v bytových 
domoch súp. č. 6954, 6959, 7694 a 7545 na Bojnickej ulici v Bratislave do vlastníctva tým 
nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových domoch dojednaný na dobu 
neurčitú, ak o kúpu bytu požiadajú. 

 
 
 
 



 
 
 
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. 
 
 
Členovia komisie program rokovania jednomyseľne schválili. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
ZA:  8 

 
 
K bodu 2 – Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022. 
Materiál predstavil Ing. Julián Lukáček, vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
bez pripomienok. 

  
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
 ZA:  0 

                                            PROTI:           6 
                                            ZDRŽAL SA: 2                  
 

 

Materiál nebol schválený! 
 
 
K bodu 3 – Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021. 
Materiál predstavil Ing. Julián Lukáček, vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného miestneho 
úradu. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť ho 
bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
ZA:  8 

 
 
K bodu 4 – Návrh na prvé použitie zdrojov z bankového úveru. 
Materiál predstavil Ing. Julián Lukáček, vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného miestneho 
úradu. Doplňujúce informácie poskytol Ing. arch. Vaškovič. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
 ZA:  6 

                                            ZDRŽAL SA: 2 
 

 

 
K bodu 5 – Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru. 
Materiál predstavil Ing. Julián Lukáček, vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného miestneho 
úradu. Doplňujúce informácie poskytol Ing. arch. Vaškovič. 
 
 



 
 
 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
bez pripomienok. 
 

 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
 ZA:  4 

 

 

ZDRŽAL SA: 4 
   

Materiál bol schválený rozhodujúcim hlasom predsedu komisie. 
 
 
K bodu 6 – Návrh na tretie použitie zdrojov z bankového úveru 
Materiál predstavil Ing. Julián Lukáček, vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného miestneho 
úradu. Doplňujúce informácie poskytol Ing. arch. Vaškovič. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
bez pripomienok. 
 

      Hlasovanie:    PRÍTOMNÍ:    8 
                             ZA:                  4 

                                         ZDRŽAL SA:  4  
 
Materiál bol schválený rozhodujúcim hlasom predsedu komisie. 
 
 
K bodu 7 – Návrh na štvrté použitie zdrojov z bankového úveru. 
Informácie k tomuto bodu programu poskytol Ing. arch. Vaškovič. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
bez pripomienok. 
 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 8 
 ZA:  2 

                                            ZDRŽAL SA: 2 
                                            PROTI:           4 
 

 

Materiál nebol schválený! 
 
 
K bodu 8 – Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto na funkčné obdobie rokov 2022-2026. 
Materiál predstavila p. Júlia Červenková, vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov 
miestneho úradu. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
bez pripomienok. 
 

    Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 8 
                             ZA: 8 

 
 
K bodu 9 – Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí a vyšších územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022-2026 v mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto. 
 



 
 
 
Materiál predstavila p. Júlia Červenková, vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov 
miestneho úradu. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh 
v alternatíve 1. 
 

    Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 8 
                             ZA: 8 

 
 
K bodu 10 – Informácia o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
na roky 2022-2030. 
Materiál predstavil Ing. Anton Gábor, vedúci oddelenia životného prostredia a územného 
plánovania miestneho úradu. Doplňujúce informácie poskytol Ing. arch. Vaškovič. 
Komisia prerokovala predložený materiál a informáciu o spracovaní PHRSR berie na vedomie. 
 

    Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 7 
                             ZA: 7 

 
 
K bodu 11 – Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto. 
Materiál predstavil JUDr. Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy majetku miestneho úradu. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
bez pripomienok. 
 

    Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 8 
                             ZA: 8 

 
 
K bodu 12 – Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto, 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 ďalších všeobecne záväzných nariadení mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto. 
Materiál predstavil JUDr. Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy majetku miestneho úradu. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
bez pripomienok. 
 

    Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 8 
                             ZA: 1 

                                         PROTI:                      3 
                                         ZDRŽAL SA:            4 
 
Materiál nebol schválený! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
K bodu 13 – Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. 
Materiál predstavil JUDr. Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy majetku miestneho úradu. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu stanovisko schváliť 
bez pripomienok. 
 

    Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 8 
                             ZA: 8 

 
 
K bodu 14 – Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených 
mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto. 
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: 8 

 
 
K bodu 15 – Návrh Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie 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: 8 

 
 
K bodu 16 – Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti. 
Materiál predstavil JUDr. Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy majetku miestneho úradu. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu stanovisko schváliť 
bez pripomienok. 
 

    Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 8 
                             ZA: 8 

 
 
K bodu 17 – Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj stavby 
prístavby športovej haly označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku registra 
„C“ KN parcelné číslo 11820/14, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14, 11820/4, 
11820/13, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľovi – BZS Company, s.r.o., Legerského 
3, 831 02 Bratislava, IČO: 51136830. 
 



 
 
 
Materiál predstavil JUDr. Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy majetku miestneho úradu. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
bez pripomienok. 
 

    Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 8 
                             ZA: 8 

 
 
Ing. arch. Vaškovič poďakoval členom komisie za účasť a rokovanie komisie prerušil z dôvodu 
konania ďalšej komisie. Pokračovanie rokovania prítomní členovia komisie dohodli na pondelok, 
13.06.2022 o 13:30 hod. formou videokonferencie. 
 

 
 

Pokračovanie 34. rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby, ktoré sa 
uskutočnilo 13. júna 2022 o 13:30 hod. formou videokonferencie cez aplikáciu ZOOM. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Pokračovanie rokovania komisie otvoril, viedol a usmerňoval jej predseda Ing. arch. Peter 
Vaškovič. 
Ing. Winkler navrhol, aby sa na rokovaní komisie mohol zúčastniť Ing. Peter Schlosser, obyvateľ 
Mierovej kolónie, a zároveň navrhol hlasovať o tejto možnosti. 
Komisia súhlasí s účasťou Ing. Petra Schlossera na rokovaní Komisie územného plánovania, 
urbanizmu a výstavby. 
 

Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 7 
                         ZA: 7 

 
 
K bodu 18 – Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj pozemkov 
registra „C“ KN parc. č. 12780/14, 12780/172, 12780/279, 12780/280, v katastrálnom území 
Nové Mesto žiadateľom – Zatisie s.r.o., so sídlom Zátišie 10/a, 831 01, Bratislava, IČO 44 237 
588 a Ing. Ircha Tomáš, bytom Slovenská 14, 900 31, Stupava. 
Informácie k tomuto bodu poskytol Ing. arch. Vaškovič. 
Komisia prerokovala predložený materiál, odporúča stiahnuť predmetný návrh z rokovania 
miestneho zastupiteľstva a pokračovať v rokovaniach o predaji pozemkov až po schválení 
Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova. 
 

Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 7 
                         ZA: 7 

 
 
K bodu 19 – Návrh spoločnosti F-LUXUS s.r.o., Zámocká 3, Bratislava, PSČ 811 01, SR, IČO: 
50450719 doručený mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo veci kúpy pozemku za účelom 
vybudovania materskej školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
Materiál predstavil Ing. arch. Vaškovič. 
Komisia prerokovala predložený materiál, nesúhlasí s predmetným návrhom a žiada, aby 
pre riešenie problematiky vybudovania materskej školy na Kramároch bol vypracovaný komplexný 
materiál, v ktorom budú obsiahnuté viaceré alternatívy, varianty a možnosti rozšírenia kapacít 
materských škôl na Kramároch. 
 



 
 
 

Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 7 
                         ZA: 7 

 
 
K bodu 20 – Návrh na schválenie kúpy – časti pozemku registra „C“ KN parcelné 
číslo 13698/50, ostatná plocha, o výmere 498 m2, v katastrálnom území Nové Mesto 
od predávajúceho – City Logistix s.r.o., Budyšínska 36, 83102 Bratislava, IČO: 50967410 
Úvodné slovo k tomuto návrhu poskytol Ing. arch. Vaškovič. Do následnej diskusie členov komisie 
sa zapojil aj Ing. Schlosser. Ing. Winkler vyslovil požiadavku, aby predmetný materiál bol doplnený 
o územno-plánovaciu informáciu. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
s pripomienkou, aby predložený materiál bol doplnený o aktuálnu územno-plánovaciu informáciu. 
 

Hlasovanie:    PRÍTOMNÍ:                 6 
                       ZA:                               1 

                                   ZDRŽAL SA:               5 
 
Materiál nebol schválený! 
 
 
K bodu 21 – Návrh na schválenie kúpy – pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 12142/221, 
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1 180 m2, katastrálne územie Nové Mesto 
od predávajúceho Slovenská republika – správca Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 
Bratislava, PSČ 812 72, SR, IČO: 151866. 
Úvodné slovo k tomuto návrhu poskytol Ing. arch. Vaškovič 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
bez pripomienok. 
 

Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 6 
                         ZA: 6 

 
 
K bodu 22 – Schválenie zámeru obstarania nebytových priestorov pre zriadenie materskej 
školy v rámci projektu Stolwerck Residence. 
Informácie k predmetnému zámeru poskytol Ing. arch. Vaškovič. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
s pripomienkou, aby predmetný zámer uvažoval aj o zabezpečení vonkajších priestorov pre potreby 
materskej školy. 
 

Hlasovanie:    PRÍTOMNÍ:                 6 
                       ZA:                               5 

                                   ZDRŽAL SA:               1  
 
 
K bodu 23 – Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – bezodplatný prevod 
časti pozemkov registra „C“ KN parcelné číslo 15140/9, 15140/80, 15140/81, zastavané plochy 
a nádvoria, o výmere 276 m2, katastrálne územie Nové Mesto na nadobúdateľa – Hlavné 
mesto Slovenskej republiky Bratislavy a schválenie Zverenia majetku a s ním súvisiacich práv 
a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
Materiál predstavil Ing. arch. Vaškovič a JUDr. Velček, vedúci oddelenia právneho, 
podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy majetku miestneho úradu. 
Komisia prerokovala predložený materiál a neodporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť. 
 



 
 
 

Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 6 
                         ZA: 5 
                         ZDRŽAL SA:               1 

 
 
K bodu 24 – Návrh na schválenie prípadu hodného 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, 
83284 Bratislava, IČO: 00678457. 
Materiál predstavil JUDr. Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy majetku miestneho úradu. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
bez pripomienok. 
 

Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 6 
                         ZA: 6 

 
 
K bodu 25 – 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 24, Bratislava, 811 
03 Bratislava, IČO: 52570070. 
Materiál predstavil JUDr. Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy majetku miestneho úradu. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
bez pripomienok. 
 

Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 6 
                         ZA: 0 
                         PROTI:                          6 

 
Materiál nebol schválený! 
 
 
K bodu 26 – 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. Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy majetku miestneho úradu. Ing. arch. Vaškovič odporučil predmetný 
materiál dopracovať. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
bez pripomienok. 
 

Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 6 
                         ZA: 2 
                         ZDRŽALI SA: 3 
                         PROTI:                          1 

 
Materiál nebol schválený! 
 
 



 
 
 
K bodu 27 – Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru – 
č. 12 – 905 o celkovej podlahovej ploche 42,01 m2, nachádzajúceho sa na prízemí bytového 
domu na ulici Račianska 97, v Bratislave a to spoločnosti AROSE s.r.o., Prídavková 1824, 
Bratislava 841 06, IČO: 45506523. 
Krátke informácie k tomuto bodu programu poskytol JUDr. Velček, vedúci oddelenia právneho, 
podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy majetku miestneho úradu. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
bez pripomienok. 
 

Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 6 
                         ZA: 6 

 
 
K bodu 28 – Návrh na zrušenie uznesenia číslo 30/18 z 13.7.2021 o zámere prevodu bytov 
v bytových domoch súp. č. 6954, 6959, 7694 a 7545 na Bojnickej ulici v Bratislave 
do vlastníctva tým nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových domoch 
dojednaný na dobu neurčitú, ak o kúpu bytu požiadajú. 
Predkladateľka materiálu Mgr. Ing. Katarína Šebejová, PhD., predsedníčka Komisie sociálnych vecí 
a bývania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, sa z rokovania komisie 
ospravedlnila. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť 
bez pripomienok. 
 

Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 6 
                         ZA: 0 
                         ZDRŽALI SA: 4 
                         PROTI:                          2 

 
Materiál nebol schválený! 
 
 
Rôzne 
 
Ing. Winkler uplatnil požiadavku, resp. návrh, aby mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako orgán 
územného plánovania, obstarala Územný plán zóny Biely Kríž a Územný plán zóny Mierová 
kolónia. 
Komisia prerokovala predmetný návrh a žiada starostu mestskej časti, aby zabezpečil začatie 
procesov vedúcich k obstaraniu Územného plánu zóny Biely Kríž a Územného plánu zóny Mierová 
kolónia. 
 

Hlasovanie:      PRÍTOMNÍ: 6 
                         ZA: 6 

 
 
Predseda komisie Ing. arch. Peter 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 
 
 


