
 

KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA A VÝSTAVBY 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 
 

Zápisnica z rokovania Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby MsZ, ktoré sa konalo dňa 13. 9. 2016. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, 

Začiatok rokovania: 16:00h. 

 

Zasadnutie viedol Radovan Jenčík, predseda komisie. 

 

Na úvod predseda komisie oboznámil prítomných s programom. Všetci s navrhovaným programom 

súhlasili.  

 

PROGRAM 

1. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti 

    odpadového hospodárstva. 

 

2. Petícia proti výstavbe bytového domu na lúke na ul. A. Gwerkovej v Petržalke – Ovsišti. 

 

3. Ústna informácia o aktuálnom stave príprav k novému Územnému plánu hlavného 

    mesta SR Bratislavy a k aktuálnemu stavu Zmien a doplnkov 04. 

 

4. Ústna informácia o aktuálnom stave cestnej zelene, starostlivosti o dreviny a 

    inventarizácii drevín. 

 

5. Návrh k programu na mimoriadne zasadnutie komisie k výstavbe na mieste Artmedie. 

 

6. Rôzne. 

V bode rôzne navrhol prerokovať materiál. 

 

a) Riešenie patovej situácie Prvého bratislavského útulku na Rebarborovej č. 17, pod vedením     

    Asociácie ochrancov zvierat. 

b) Podpora poslancov hl. mesta iniciatíve na vytvorenie Národného parku Podunajsko. 

c) Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podchodu Trnavské     

    mýto v k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy 

 

K bodu 1 

S predloženým materiálom prítomných oboznámil Bc. Šuvada a RNDr. Krošláková z Oddelenia 

životného prostredia a mestskej zelene. 

 

Uznesenie k bodu č. 1 „Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

v oblasti odpadového hospodárstva“ 

 

Po prerokovaní materiálu komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a 

výstavby MsZ hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

A. berie na vedomie 

informáciu o výsledku pripomienkového konania verejnosti k návrhu Dodatku Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 až 6. 

 



Hlasovanie: prítomní 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

B. odporúča 

mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh dodatku štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 až 6. 

 

Hlasovanie: prítomní 11, za: 2, proti: 0, zdržal sa: 9 

 

K bodu 2 

Informáciu o podanej petícií proti výstavbe bytového domu na lúke na ul Gwerkovej v Petržalke – 

Ovsišti podala Ing. Pulcová z Ústrednej evidencie sťažností. Po úvodnom slove vystúpil Ing. arch. Mgr. 

art. Černík, riaditeľ Sekcie územného plánovania, ktorý otvoril diskusiu. Na otázky odpovedala JUDr. 

Volfová z Oddelenia usmerňovania investičnej činnosti.  

 

Uznesenie k bodu č. 2 „Petícia proti výstavbe bytového domu na lúke na ul. A. Gwerkovej 

v Petržalke – Ovsišti“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

1. zobrať na vedomie 

Petíciu proti výstavbe bytového domu na lúke na ul. A. Gwerkovej v Petržalke – Ovsišti 

 

2. požiadať primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby vyzval investora na zorganizovanie verejnej diskusie s občanmi v predmetnej veci, kde 

predstaví prepracovaný projekt „Bytový dom, Petržalka – Ovsište“ 

 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh. 

Hlasovanie: prítomní 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

3. odporúča 

primátorovi, aby dovtedy, kým neprebehne verejná diskusia, nevydal záväzné stanovisko.  

 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh. 

Hlasovanie: prítomní 9, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 3 

 

K bodu 3 

Ing. arch. Mgr. art. Černík, riaditeľ Sekcie územného plánovania, informoval o aktuálnom stave príprav 

k novému Územnému plánu hlavného mesta SR ako aj o aktuálnom stave Zmien a doplnkov 04. 

 

Uznesenie k bodu č. 3“ Ústna informácia o aktuálnom stave príprav k novému Územnému plánu 

hlavného mesta SR Bratislavy a k aktuálnemu stavu Zmien a doplnkov 04“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy berie na vedomie ústnu informáciu o stave príprav k novému 

územnému plánu hl. Mesta SR Bratislavy a k aktuálnemu stavu Zmien a doplnkov 04. Zároveň žiada 

primátora hlavného mesta Bratislavy aby túto informáciu dodal členom komisie v písomnej forme spolu 

so zoznamom zaradených lokalít a správou o hodnotení. 

 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh. 

Hlasovanie: prítomní 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 



K bodu 4 

Informáciu o aktuálnom stave cestnej zelene, starostlivosti o dreviny a inventarizácii drevín podala Ing. 

Galčíková a Ing. Bali z Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene a p. Adámek z Oddelenia 

správy komunikácií. 

 

Uznesenie k bodu č. 4 „Ústna informácia o aktuálnom stave cestnej zelene, starostlivosti o dreviny, 

inventarizácii drevín v hlavnom meste SR“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy žiada MsZ, aby požiadalo primátora o presunutie tzv. cestnej zelene 

v zastavanom území z Oddelenia správy komunikácií do správy Oddelenia životného prostredia 

a mestskej zelene.  

 

A. berie na vedomie 

 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh. 

Hlasovanie: prítomní 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

B. odporúča 

MsZ hlavného mesta SR Bratislavy presunutie cestnej zelene v zastavanom území do správy Oddelenia 

životného prostredia a mestskej zelene.  

 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh. 

Hlasovanie: prítomní 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 5 

 

Úvodné slovo k mimoriadnemu zasadnutiu komisie uviedol predseda komisie p. Jenčík.  

 

1. Uznesenie k bodu č. 5 „Návrh k programu na mimoriadne zasadnutie komisie k výstavbe na 

mieste Artmedie“ 

 

Uznesenie: 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy si schválila mimoriadne zasadnutie k téme organizácií súťaží 

v exponovaných lokalitách hlavného mesta vrátane Artmedie dňa 20. 9. 2016 o 17:00h.  

 

A. žiada  

hlavnú architektku hlavného mesta Bratislavy Ing. arch. Konrád o zabezpečenie prizvania investora 

a spracovateľa na prezentáciu lokality bývalej Artmedie.  

 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh. 

Hlasovanie: prítomní 11, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

K bodu „Rôzne“: 

 

a) Poslankyňa Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá otvorila problematiku riešenia patovej situácie Prvého 

bratislavského útulku na Rebarborovej č 17, pod vedením Asociácie ochrancov zvierat.  

 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh. 

Hlasovanie: prítomní 11, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

b) Poslankyňa Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá otvorila otázku prerokovania podpory poslancov 

hlavného mesta iniciatíve na vytvorenie Národného parku Podunajsko. 

 



Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu: 

 

A. podporuje 

iniciatívu Bratislavského samosprávneho kraja na vyhlásenie Národného parku Poddunajsko. 

 

B. poveruje 

primátora hl. mesta Bratislava informovať o podpore na vyhlásenie Národného parku Podunajsko 

Ministerstvo životného prostredia SR a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh. 

Hlasovanie: prítomní 11, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

c) Informáciu o návrhu na schválenie prípadu týkajúceho sa nájmu podchodu Trnavské mýto v k. ú. 

Nové Mesto a k. ú. Nivy uviedol Ing. Bialko, riaditeľ Sekcie správy nehnuteľností. 

 

Uznesenie: 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy si schválila prerokovanie tohto bodu na mimoriadnom zasadnutí 20.9. 

2016. 

 

B. žiada  

hlavnú architektku hlavného mesta Bratislavy Ing. arch. Konrád o zabezpečenie prezentácie podchodu 

Trnavského mýta na mimoriadne zasadnutie komisie. 

 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh. 

Hlasovanie: prítomní 11, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

 

 

      

 

                                                                                                                                        Radovan Jenčík 

predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Erika Igondová, tajomníčka komisie 


