
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 11. 10. 2016. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, 

Začiatok rokovania: 16:00h. 

 

Zasadnutie viedol Radovan Jenčík, predseda komisie.  

 

Na úvod predseda komisie oznámil prítomným so zmenou v programe. Bod č. 4 bol stiahnutý 

a vymenil poradie bodov č. 2 a 3. Všetci s navrhovaným programom súhlasili. 

 

 

 

PROGRAM 

 

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

odpadového hospodárstva 

2. Ústna informácia k Verejnému obstarávaniu a Komplexnej starostlivosti o zeleň 

v Bratislave 

3. Ročná správa o realizácií PHSR za rok 2015 a aktualizácia Akčných plánov PHSR na rok 

2016 

4. Rôzne 

V bode rôzne navrhol prerokovať materiál. 

 

a) Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, mestskej časti Bratislava-Rača, 

na zámenu pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Rača, vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom 

v Bratislave, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Rača a návrh 

na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava-Rača 
 
b) Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 10376/2 vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy za pozemok parc. č. 10370/66 vo vlastníctve DreamField Property s. r. o." 
 

K bodu 1 

S predloženým materiálom prítomných oboznámil Bc. Šuvada, RNDr. Krošláková a Ing. 

Krajčiová 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 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 



 

A. odporúča 

mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh dodatku štatútu 

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

 

Hlasovanie: prítomní 8, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 4  
 

K bodu 2 

Úvodné slovo povedal Ing. Baláž riaditeľ Sekcie správy komunikácií, životného prostredia a 

stavebných činností. Ing. Prostejovská, vedúca Oddelenia životného prostredia a mestskej 

zelene, a Ing. Korpová informovali o aktuálnom stave Komplexnej starostlivosti o zeleň 

v Bratislave. K problematike verejného obstarávania sa vyjadril Mgr. Bábela z Oddelenia 

verejného obstarávania.  

 

Uznesenie k bodu č. 2: „Ústna informácia k Verejnému obstarávaniu a Komplexnej 

starostlivosti o zeleň v Bratislave“ 

 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

A. berie na vedomie 

informáciu o aktuálnom stave Verejného obstarávania a Komplexnej starostlivosti o zeleň 

v Bratislave. 

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

 

K bodu 3 

O stave Ročnej správy o realizácii PHSR za rok 2015 a aktualizácii Akčných plánov PHSR za 

rok 2016 prišla informovať  Mgr. Bystrianová z Referátu projektového riadenia.  

 

Uznesenie k bodu 3: „Ročná správa o realizácií PHSR za rok 2015 a aktualizácia 

Akčných plánov PHSR na rok 2016“ 

 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

A. berie na vedomie 

informáciu o aktuálnom stave Ročnej správy o realizácii PHSR za rok 2015 a aktualizácii 

Akčných plánov PHSR za rok 2016. 

 

B. žiada 

zapracovať pripomienky, ktoré budú zaslané do 14.10.2016. 

 

Hlasovanie: prítomní 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0  
 

K bodu „Rôzne“ 

 

a) Na úvod investor, v zastúpení štatutárom spoločnosti INTERCOM Development s.r.o. - 

PhDr. Komorník, M.B.A, odprezentoval svoj návrh. Nasledovala ďalšia prezentácia k danej 

http://www.bratislava.sk/sekcia-spravy-komunikacii-zivotneho-prostredia-a-stavebnych-cinnosti/os-11012990/p1=11049947
http://www.bratislava.sk/sekcia-spravy-komunikacii-zivotneho-prostredia-a-stavebnych-cinnosti/os-11012990/p1=11049947


problematike pánom Ščibranym, predsedom správnej rady z OZ račan.sk - združenia 

občanov Rače. 

 

Uznesenie k bodu a): Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, 

mestskej časti Bratislava-Rača, na zámenu pozemkov ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, vo vlastníctve spoločnosti 

INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave, za pozemky vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Rača a návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava-Rača 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu 

odporúča 

 

A. schváliť 

zámenu s vypustením pozemkov s parcelnými číslami 674/161 a 674/167. 

 

Hlasovanie: prítomní 6, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1  
 

b) Úvodnú informáciu k návrhu na zámenu podal Ing. Bialko, riaditeľ Sekcie správy 

nehnuteľností. 

 

Uznesenie k bodu b): Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu 

sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 10376/2 vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok parc. č. 10370/66 vo vlastníctve DreamField 

Property s. r. o." 
 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu  

 

A. nesúhlasí  

so zámenou a navrhuje predať pozemok. 

 

Hlasovanie: prítomní 5, za: 2, proti: 0, zdržal sa: 3  
 

B. navrhuje 

stiahnuť materiál, prerokovať ho na mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a posúdiť 

stanoviská hlavnej architektky Ing. arch. Konrád a Mestského ústavu ochrany pamiatok 

v Bratislave. 

 

Hlasovanie: prítomní 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Radovan Jenčík 

predseda komisie 

Zapísala: 

Mgr. Erika Igondová, tajomníčka komisie 


