
 

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 5. 12. 2016. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, 

Začiatok rokovania: 16:30h. 

 

Zasadnutie viedol Radovan Jenčík, predseda komisie. 

 

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

súhlasili. Ing. arch. Lucia Štasselová v bode rôzne navrhla prerokovať rozpočet na Obchodnú ulicu.  

 

Do programu na ďalšiu komisiu sa navrhlo prerokovať tieto body:  

1. Pilotný projekt zapustené a polo-zapustené kontajnery 

2. Operačný program údržby  

 

PROGRAM 

 

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

hospodárstva 

2. Informácia o výsledku pripomienkového konania k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa 

mení a doplna VZN hl. mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení 

VZN hl. mesta SR Bratislavy c. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN hl. mesta SR Bratislavy c. 12/2001 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy v znení 

neskorších predpisov 

3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 - 2019  

4. Informácia k uzneseniu MsZ 601/2016 zo dňa 29.9.2016 k bodu Zachovanie funkcie útulku pre 

opustené zvieratá a jej plynulé pokračovanie na Rebarborovej č. 17 v Bratislave  

5. Rôzne 

 

K bodu 1 

 

O návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti odpadového 

hospodárstva prišli informovať vedúca oddelenia Ing. Prostejovská a zamestnanci 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 

 

odporúča 

mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť dodatok štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva s pripomienkou vyjadrenia sa 

právneho oddelenia o možnosti, aby hlavné mesto a mestská časť boli rovnocennými účastníkmi 

správneho konania podľa § 97 odseku 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/swa/art.php?ID=160975
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/swa/art.php?ID=160975


Hlasovanie: prítomní 10, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1  
 

K bodu 2 

 

Informáciu o výsledku pripomienkového konania k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy ďalej 

prezentovali vedúca oddelenia Ing. Prostejovská a zamestnanci Bc. Šuvada, RNDr. Krošláková a Ing. 

Krajčiová z Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene. 

 

Uznesenie k bodu č. 2 „Informácia o výsledku pripomienkového konania k návrhu VZN hl. mesta 

SR Bratislavy, ktorým sa mení a doplna VZN hl. mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a o zmene a doplnení VZN hl. mesta SR Bratislavy c. 13/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN hl. mesta SR Bratislavy 

c. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. 

SR Bratislavy v znení neskorších predpisov.“ 

  

Po prerokovaní materiálu Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

A. berie na vedomie 

informáciu, že neboli vznesené žiadne pripomienky verejnosti návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia 

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, ktorý má byť predložený na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 7.12.2016. 

 

B. odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

C. odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy poveriť primátora 

vydaním úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia.  

 

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

K bodu 3 

 

K rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sa prišli vyjadriť vedúca Oddelenia rozpočtu a kontrolingu 

Ing. Behuliaková spolu s Ing. Fiľovou. Na otázky týkajúce sa rozpočtu pre Oddelenie životného 

prostredia a mestskej zelene zostala a odpovedala Ing. Prostejovská.  

 

Uznesenie k bodu č. 3 „Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2019.“ 

 

Po prerokovaní materiálu Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 



odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať návrh rozpočtu hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2017 - 2019. 

 

Hlasovanie: prítomní 8, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2  
 

 
K bodu 4 

 

K bolu č. 4 prítomných informovala Ing. arch. Mgr. art. Pätoprstá. V diskusii sa vyjadrila aj vedúca 

oddelenia Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene Ing. Prostejovská. Prizvaná bola aj p. 

Havranová z Asociácie ochrancov zvierat.  

 

Po prerokovaní materiálu Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

 

1. aby zabezpečil plynulé pokračovanie útulku na Rebarborovej č. 17 v Bratislave bez 

stresovania zvierat vysťahovaním. 

2. aby zabezpečil prípravu a predloženie nájomnej zmluvy na pozemky a objekt útulku na 

Rebarborovej č. 17 osobitým zreteľom s Asociáciou ochrancov zvierat s podmienkou, že do 

1 roka od podpísania zmluvy o nájme zabezpečí nájomca pridelenie registračného čísla 

útulku. 
 

 

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

 

 

K bodu Rôzne 

 

Ing. arch. Lucia Štasselová reagovala na to, že sa v rozpočte neobjavilo 15 000 € na Obchodnú ulicu, 

bude aj naďalej trvať na tom, aby sa objavili v rozpočte.  

 

 
 

 

                                                                                                                                        Radovan Jenčík 

predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Erika Igondová, PhD. tajomníčka komisie 


