
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 25. 4. 2017. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, 

Začiatok rokovania: 16:00h. 

 

Zasadnutie viedol Radovan Jenčík, predseda komisie. 

 

Na úvod predseda komisie oboznámil prítomných s programom. Do druhého bodu na návrh 

Ing. arch Eleny Pätoprstej pridal materiál „Poskytnutie priestoru pre komunitnú cyklodielňu  a 

pridružené aktivity Centra mobility v Bratislave“. Všetci prítomní s navrhovaným programom 

súhlasili. V bode rôzne nebol navrhnutý na prerokovanie žiadny materiál.  
 

 

PROGRAM 

1. Informácia k Územnému plánu zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016 – návrh 

2. Poskytnutie priestoru pre komunitnú cyklodielňu  a pridružené aktivity Centra mobility v 

Bratislave 

3. Návrh novely všeobecne záväzných právnych predpisov k oznamovaniu zmien obsahu 

digitálnej technickej mapy mesta 
4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8895 a parc. č. 8898/53, Neziskovej organizácii 

CAMERA OBSKURA so sídlom v Bratislave 
5. Informácia o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za rok 2016 
6. Stanovisko Sekcie financií k uzneseniu Mestského zastupiteľstva č. 767/2017  
7. Rôzne 

 

K bodu 1 

 

Informovať o aktuálnom stave „Územného plánu zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016 – 

návrh“ prišiel riaditeľ Sekcie územného plánu Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík spolu so 

zamestnancami Ing. arch. Silviou Gálovou z Oddelenia obstarávania územnoplánovacích 

dokumentov a JUDr. Ľudmilou Volfovou z Oddelenia usmerňovania investičnej činnosti. 
 

Na komisii sa dohodlo, aby sa zabezpečila na júnové zasadnutie príprava kompletného 

materiálu k Zmenám a doplnkom Územného plánu zóny Dunajská a k súťaži Projektu 

Kamenného námestia.  

 

Uznesenie k bodu č. 1 „Informácia k Územnému plánu zóny Dunajská, zmeny a doplnky 

2016 – návrh“ 

 



Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

berie na vedomie informáciu o Územnom pláne zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016 – 

návrh. 

 

Hlasovanie: prítomní 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

 

K bodu 2 

 

Úvodné slovo k tomuto materiálu predniesla poslankyňa Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá. 
 

Uznesenie k bodu 2 „Poskytnutie priestoru pre komunitnú cyklodielňu  a pridružené 

aktivity Centra mobility v Bratislave“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 

A.) podporuje  

doterajšie aktivity Cyklo kuchyne a Centra mobility v Bratislave, ktoré prevádzkuje 

komunitnú cyklodielňu, vzdelávacie centrum a tematickú knižnicu. 

 

B.) žiada primátora 

1. aby vydal súhlasné stanovisko s umiestnením a realizáciou komunitnej cyklodielne 

v správe Občianskeho združenia Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 82108 Bratislava IČO: 

31800394 na časti pozemku registra ,,C“ katastra nehnuteľnosti parcele č. 5194/1  

v katastrálnom území Petržalka, v rozsahu podľa grafickej prílohy s podmienkami: prace 

zabezpečiť a realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť chodcov a dopravy  

k pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe Mestskej časti  

Bratislava - Petržalka je potrebne uzatvoriť zmluvu, ktorá bude upravovať vzťah k 

pozemku pred vydaním stavebného povolenia. 

2.  aby vydal súhlasné stanovisko s platnosťou 5 rokov odo dňa vydania.  

 

Hlasovanie: prítomní 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

 

K bodu 3 

 

Informovať o Návrhu novely všeobecne záväzných právnych predpisov k oznamovaniu zmien 

obsahu digitálnej technickej mapy mesta prišiel Ing. Ján Nývlt vedúci Referátu 

geoinformačného systému. 

 

Uznesenie k bodu č. 3 „Návrh novely všeobecne záväzných právnych predpisov 

k oznamovaniu zmien obsahu digitálnej technickej mapy mesta“ 
 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 



A.) berie na vedomie predložený materiál. 

 

B.) odporúča  

       predložiť návrh novely všeobecných právnych predpisov k oznamovaniu zmien obsahu 

digitálnej technickej mapy mesta na najbližšie rokovanie mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva. 

 

 

Hlasovanie: prítomní 5, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1 

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

 

K bodu 4 

 

Informovať o materiáli ohľadne nájmu pozemkov prišiel Ing. Miroslav Bialko riaditeľ Sekcie 

správy nehnuteľností. 
 

Uznesenie k bodu č. 4 „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8895 a parc. č. 

8898/53, Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom v Bratislave“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  

 

A.) stiahnuť materiál z rokovania. 

 

B.) dopracovať o ideový zámer, vizualizáciu a spôsoby financovania a udržateľnosti     

       projektu. 

 

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

Komisia nebola uznášaniaschopná 
 

 

K bodu 5 

 

Uznesenie k bodu č. 5 „Informácia o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za 

rok 2016“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

A.) neodporúča Mestskému zastupiteľstvu  hlavného mesta Slovenskej republiky    

        Bratislavy zobrať materiál na vedomie. 

 

B.) odporúča materiál stiahnuť, prepracovať, doplniť a znova opätovne predložiť na   

       najbližšie zasadnutie komisie. 

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

Komisia nebola uznášaniaschopná 



 

K bodu 6 

 

Uznesenie k bodu č. 6 „Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2016 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 346/2015 zo 

dňa 10.12.2015 predkladaná na základe uznesenia pokračujúceho MsZ zo dňa 29.3.2017“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

berie na vedomie informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

za rok 2016 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015 

predkladaná na základe uznesenia pokračujúceho MsZ zo dňa 29.3.2017. 

 

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

Komisia nebola uznášaniaschopná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                        Radovan Jenčík 

predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Erika Igondová, PhD. tajomníčka komisie 


