
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 15. 11. 2016. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, 

Začiatok rokovania: 16:00h. 

 

Zasadnutie viedol Radovan Jenčík, predseda komisie. 

 

Na úvod predseda komisie oboznámil prítomných s programom. Do prvého bodu presunul bod, ktorý 

bol v programe medzi bodom „Rôzne“. Podpredseda komisie Ing. arch. Kaliský navrhol do programu 

v bode „Rôzne“ – osvetlenie v smart city. Bod programu Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podchodu na Hodžovom námestí v k. ú. Staré Mesto 

pre ASTORIA PASSAGE s.r.o. v Bratislave bol z programu vyradený. Všetci s navrhovaným 

programom súhlasili.  
 

 

PROGRAM 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013, všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014, všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2015 a všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 

2. Poľovný revír na území mestských lesov Bratislava 

3. Prezentácia urbanistickej štúdie výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy 

4. Aktuálna informácia o stave Zmien a doplnkov 04 k ÚPN hl. mesta SR Bratislavy 

5. Návrh na schválenie návrhu VZN hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.../2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN hl. mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov 

6. Petícia za záchranu verejného parkoviska  a parku na Záhradníckej – Palkovičovej 

v Starom Ružinove  

7. Rôzne 

 

 

 

 



K bodu 1 

S predloženým materiálom prítomných oboznámili vedúci Oddelenia miestnych daní, poplatkov 

a licencií Ing. Michalička a zamestnankyňa oddelenia Ing. Čechová.  

 

Uznesenie k bodu č. 1 „Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013, všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014, všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2015 a 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

4/2016“ 

 

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

Slovenskej republiky Bratislavy  

 

A.) berie na vedomie vyhodnotenie pripomienok  

 

B.) odporúča  

MsZ schváliť Všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

Hlasovanie: prítomní 7, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2  

 

K bodu 2 

 

K poľovnému revíru na území mestských lesov Bratislava sa vyjadrili riaditeľ Ing. Zikmund 

a zástupca riaditeľa Mgr. Ivičič. Do diskusie sa zapojil aj p. Poliaček z Lesoochranárskeho 

zoskupenia VLK Malé Karpaty.  

 

Uznesenie k bodu č. 2 „Poľovný revír na území mestských lesov Bratislava“ 
 

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

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

odporúča primátorovi hl. mesta SR Bratislavy, 

aby v súlade s platným uznesením mestského zastupiteľstva č. 718/2005 zo dňa 26.05.2005 pri 

prejednávaní návrhov zmlúv o užívaní poľovného revíru (prenájme) v mestských lesoch 

požiadavky skupiny podnikateľov na postúpenie práv k poľovnému revíru neakceptoval 

a ponechal právo užívať poľovný revír jeho vlastníkovi.  

 

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

 

K bodu 3 

 

Prezentáciu urbanistickej štúdie výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy viedla 

Ing. arch Holíková z Oddelenia stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích 



dokumentov. Na prezentácii ju sprevádzala vedúca oddelenia Ing. arch. Karin Lexmann 

a zamestnanci oddelenia Ing. arch. Kafková, Ing. arch. Drobniaková, PhD., Ing. arch. 

Trajterová, Ing. Bednarovičová a Mgr. Rohaľ. Prezentácie sa zúčastnil aj riaditeľ Sekcie 

územného plánovania Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík. Za Oddelenie obstarávania 

územnoplánovacích dokumentov bola prítomná Ing. arch. Arvayová. Do diskusie sa výrazne 

zapojila Ing. arch. Kropiláková. 

 

Uznesenie k bodu 3 „Prezentácia urbanistickej štúdie výškového zónovania hlavného 

mesta SR Bratislavy“ 

 

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

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

A.) odporúča primátorovi hl. mesta SR Bratislavy, 

aby predĺžil termín verejného prerokovania urbanistickej štúdie výškového zónovania do konca 

roka. 

 

Hlasovanie: prítomní 8, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 3  

 

 

B.) odporúča primátorovi hl. mesta SR Bratislavy, 

aby zriadil skupinu v zmysle schválenej participácie urbanistickej štúdie výškového zónovania 

do 15.12.2016. 

 

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

 
 

K bodu 4 

 

Informáciu o aktuálnom stave Zmien a doplnkov 04 prišiel oznámiť riaditeľ Sekcie územného 

plánovania Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík.  

 

Uznesenie k bodu 4 „Aktuálna informácia o stave Zmien a doplnkov 04 k ÚPN hl. mesta 

SR Bratislavy“ 
 

Komisia pri tomto bode nebola uznášaniaschopná. Hlasovanie ani vytváranie uznesenia neprebehlo.  
 

K bodu 5 

O návrhu na schválenie návrhu VZN hl. mesta Slovenskej republiky, ktorý je bližšie 

špecifikovaný v programe ako bod č. 5 prišli informovať RNDr. Krošláková a Ing. Krajčiová 

z Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene. 

 

Uznesenie k bodu 5 „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy c.../2016, ktorým sa mení a doplna Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy c. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy c. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy c. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 



drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

v znení neskorších predpisov.“ 

 

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

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

odporúča  

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia. 

 

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

 

K bodu 6 

 

Ohľadne petície za záchranu verejného parkoviska  a parku na Záhradníckej – Palkovičovej 

v Starom Ružinove prišla informovať Ing. Pulcová z Ústrednej evidencie sťažností. Za 

Oddelenie majetkových vzťahov bola prítomná Mgr. Podhradská, za Sekciu územného 

plánovania, riaditeľ Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík a za Referát technických činností 

a špeciálneho stavebného úradu, vedúci referátu JUDr. Richard Hozza. V diskusii vystúpil aj 

predseda Združenia občanov – Ružinov p. Jozef Matúšek.  
 

Uznesenie k bodu 6 „Petícia za záchranu verejného parkoviska  a parku na Záhradníckej 

– Palkovičovej v Starom Ružinove“ 
 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ 

Slovenskej republiky Bratislavy  

 

A.) berie na vedomie na vedomie  

 

B.) odporúča schváliť 

petíciu občanov na záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej – Palkovičovej,   

v Starom Ružinove. 

 

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

 

K bodu Rôzne 

V tomto bode nebol prerokovaný žiadny materiál. 

 

 


