
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 17. 1. 2017. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, 

Začiatok rokovania: 16:00h. 

 

Zasadnutie viedol Radovan Jenčík, predseda komisie. 

 

Na úvod predseda komisie oboznámil prítomných s programom. Do tretieho a štvrtého bodu presunul 

body, ktoré boli v programe ako ôsmy a deviaty. Zrušil siedmy bod a namiesto neho sa do tohto bodu 

dostala Petícia: za reguláciu poľovníctva v Bratislave. V bode rôzne sa nenavrhlo prerokovať žiaden 

materiál. Všetci s navrhovaným programom súhlasili.  

 

PROGRAM 

1. Informácia k uzneseniu č. 578/2016 (areál bývalej Artmedie), bod č. 2 - Mestské 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada primátora (bod 2), aby poveril hlavnú 

architektku a Sekciu územného plánovania zabezpečiť prezentáciu predmetného 

investičného zámeru na Komisii územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby pre všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR 

Bratislavy.  

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

3. Informácia o Operačnom programe údržby. 

4. Stanovisko ako sa robí kontrola u dodávateľa služieb pre hlavné mesto SR Bratislavu 

spoločnosti A.R.K. technické služby podľa poslancami schváleného Uznesenia č. 

663/2016 časť B bod 2.1. 

5. Pilotný projekt zapustené a polo-zapustené kontajnery. 

6. Informácia spoločnosti OLO a.s. o pripravenosti a o zavedení kompostární 

v individuálnej bytovej výstavbe v súvislosti s novým zákonom č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7. Stanovisko spoločnosti OLO a.s. a odôvodnenie výrubu 3 700 ks stromov a 7 860 m2 

krovitého porastu rastúcich na pozemkoch s parc. č. 6243/9 a 6240/19 v k. ú. Podunajské 

Biskupice. 

8. Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23.10.2014 ku Koncepcii 

mestských lesov. 

9. Petícia: za reguláciu poľovníctva v Bratislave. 

10. Rôzne. 

 

 

 

 

 

 



K bodu 1 

Ohľadne informácie k plneniu uznesenia č. 578/2016, bodu č. 2 boli prítomní hlavná architektka Ing. 

arch. Ingrid Konrád a riaditeľ Sekcie územného plánovania Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík. 

 

Uznesenie k bodu č. 1 „Informácia k uzneseniu č. 578/2016 (areál bývalej Artmedie), bod 

č. 2 - Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu žiada primátora (bod 2), aby 

poveril hlavnú architektku a Sekciu územného plánovania zabezpečiť prezentáciu 

predmetného investičného zámeru na Komisii územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby pre všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva hl. 

mesta SR Bratislavy“ 
 

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

mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 

A.) berie na vedomie informáciu k uzneseniu č. 578/2016 

a konštatuje, že uznesenie č. 578/2016, bod č. 2. boli naplnené 

 

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

 

 

K bodu 2 

Aktuálnu informáciu o stave Zmien a doplnkov 04 k ÚPN hl. mesta SR Bratislavy okomentoval 

riaditeľ Sekcie územného plánovania Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík. 

 

Uznesenie k bodu č. 2 „Aktuálna informácia o stave Zmien a doplnkov 04 k ÚPN hl. mesta 

SR Bratislavy“ 

 

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

mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 

A.) berie na vedomie aktuálnu informáciu k Zmenám a doplnkom 04 

 

Hlasovanie: prítomní 12, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1  

 

 

K bodu 3 a 4 

S predloženým materiálom prítomných oboznámili riaditeľ Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy Mgr. 

Martin Maruška spolu so zástupcami spoločnosti A.R.K. technické služby, s. r. o. pánom Mikulom 

a pánom Veselským. Prítomný bol aj vedúci Oddelenia správy komunikácií Mgr. Valér Jurčák. 

 

Uznesenie k bodu č. 3 „Informácia o Operačnom programe údržby“ 

 

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

mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

A.) berie na vedomie informáciu o Operačnom programe údržby 

 

Hlasovanie: prítomní 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0  



Uznesenie k bodu č. 4 „Stanovisko ako sa robí kontrola u dodávateľa služieb pre hlavné 

mesto SR Bratislavu spoločnosti A.R.K. technické služby podľa poslancami schváleného 

Uznesenia č. 663/2016 časť B bod 2.1.“ 

 

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

mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

A.) odporúča  
MsZ a primátorovi hlavného mesta Bratislavy spolu s dodávateľom technických služieb 

spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o. posúdiť zámer a finančný odhad pre 

zavedenie ekologického posypu, ktorý nepoškodzuje verejnú zeleň na území hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

 

Hlasovanie: prítomní 12, za: 11, proti: 1, zdržal sa: 0  

 
K bodu 5, 6 a 7 

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. RNDr. 

Branislav Cimerman spolu s vedúcou Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene Ing. 

Katarínou Prostejovskou a zamestnankyňou oddelenia Ing. Magdalénou Krajčiovou prišli 

informovať k tomuto bodu.  

 

Uznesenie k bodu č. 5 „Pilotný projekt zapustené a polo-zapustené kontajnery“ 

 

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

mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

A.) berie na vedomie informáciu o pilotnom projekte 
 

Hlasovanie: prítomní 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0   

 

Uznesenie k bodu č. 6 „Informácia spoločnosti OLO a.s. o pripravenosti a o zavedení 

kompostární v individuálnej bytovej výstavbe v súvislosti s novým zákonom č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ 

 

 

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

mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

A.) berie na vedomie informáciu spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

o pripravenosti a o zavedení kompostární v individuálnej bytovej výstavbe 

 

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

 

 

Uznesenie k bodu č. 7 „Stanovisko spoločnosti OLO a.s. a odôvodnenie výrubu 3 700 ks 

stromov a 7 860 m2 krovitého porastu rastúcich na pozemkoch s parc. č. 6243/9 a 6240/19 

v k. ú. Podunajské Biskupice“ 

 

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

mesta Slovenskej republiky Bratislavy  



A.) berie na vedomie 

B.) žiada 
riaditeľa spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. RNDr. Branislava Cimermana 

o doplnenie prezentovaného materiálu  

 

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

 

K bodu 8 

 

K tomuto bodu prišli informovať riaditeľ Ing. Zikmund a zástupca riaditeľa Mgr. Ivičič. Do 

diskusie sa zapojil aj p. Poláček z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Malé Karpaty. Prítomná 

bola vedúca Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene Ing. Katarína Prostejovská 

a zamestnankyňa oddelenia Ing. Anna Galčíková.  

 

Uznesenie k bodu č. 8 „Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23.10.2014 ku 

Koncepcii mestských lesov“ 

 

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

mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

A.) berie na vedomie informáciu o plnení uznesenia č. 1798/2014 
 

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

 

K bodu 9 

K petícii za reguláciu poľovníctva v Lesoparku prišla informovať Bc. Miriam Cáderová 

z Ústrednej evidencie sťažností. 

 

Uznesenie k bodu č. 8 „Petícia: za reguláciu poľovníctva v Bratislave“ 

 

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

mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

A.) berie na vedomie 

B.) odporúča 

Mestským lesom v Bratislave, aby zvážili prípadné zavedenie niektorých z navrhovaných 

opatrení v predkladanej petícii. 

 

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

 

K bodu Rôzne 

V tomto bode nebol prerokovaný žiadny materiál. 
                                                                                                                                        Radovan Jenčík 

predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Erika Igondová, tajomníčka komisie 

 


