
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 20. 9. 2016. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, 

Začiatok rokovania: 17:00h. 

 

Zasadnutie viedol Radovan Jenčík, predseda komisie. 

 

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

súhlasili.  

 

PROGRAM 

 

1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podchodu 

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

 

2. Organizácia súťaží v exponovaných lokalitách mesta vrátane Artmedie 

 

K bodu 1 

 
Úvodné slovo k prezentácii projektu Trnavského mýta povedala hlavná architektka mesta Ing. arch. 

Ingrid Konrád. Nasledovala prezentácia Ing. arch. Kubíka ako spracovateľa projektu. Prítomní boli aj 

p. Švajcer a p. Šramko ako zástupcovia developerskej firmy. 

 

Uznesenie k bodu č. 1 „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu podchodu Trnavské mýto v k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy“ 
 

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

Slovenskej republiky Bratislavy: 

A. odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť osobitý zreteľ v prospech spoločnosti Immocap Group, 

a.s. podľa predloženého návrhu. 

 

B. žiada primátora, aby do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva v spolupráci s investorom 

pripravil a predložil na schválenie sumu a navrhovanú zmenu rozpočtu 2016 - 2017 na rekonštrukciu 

všetkých eskalátorov, resp. výťahov v podchode na Trnavskom mýte. 

 

Hlasovanie prebehlo, prítomní 10, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 2 

Komisia prijala uznesenie per rollam. 

 

 

 



K bodu 2 

 

Projekt navrhovaného investičného zámeru „Green Park“ v lokalite bývalej Artmedie 

odprezentovali spracovatelia projektu Ing. arch. Kallay a Ing. arch. Kallay ml. 

Uznesenie k bodu č. 2 „Organizácia súťaží v exponovaných lokalitách mesta vrátane 

Artmedie“ 

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

Slovenskej republiky Bratislavy žiada primátora, aby: 

 

A. zabezpečil 

vyhlásenie medzinárodnej urbanisticko - architektonickej súťaže na riešenie územia medzi Novým 

mostom (Most SNP), Starým mostom a protipovodňovou ochranou s termínom neodkladne.  

 

Hlasovanie neprebehlo, komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Radovan Jenčík 

predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Erika Igondová, tajomníčka komisie 

 


