
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 16. 5. 2017. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, 

Začiatok rokovania: 16:00h. 

 

Zasadnutie viedol Ing arch. Branislav Kaliský, podpredseda komisie. 

 

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

programom súhlasili.  

 

PROGRAM 

 

1. Informácia o stave prípravy nového Všeobecne záväzného nariadenia o starostlivosti 

o verejnú zeleň. 

2. Informácia o stave výberu organizácie na starostlivosť a údržbu zelene v meste. 

3. Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014  

Mestských lesov Bratislava. 

4. Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských 

organizácií, vyplývajúcich z predložených koncepcií. 

5. Petícia proti znehodnoteniu poslednej väčšej súvislej zelenej plochy v MČ Bratislava     

     Dúbravka a za vybudovanie parku v lokalite Pri Kríži. 

6. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10376/2, spoločnosti YIT Slovakia a.s., so sídlom 

v Bratislave. 

7. Rôzne 

 

K bodu 1 

 

O  stave prípravy nového Všeobecne záväzného nariadenia o starostlivosti o verejnú zeleň prišli 

informovať vedúca Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene Ing. Katarína 

Prostejovská a zamestnanci oddelenia Bc. Michal Šuvada a Ing. Michaela Korpová. Prítomný 

bol aj riaditeľ Sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností Ing. 

Marcel Held. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie HMSR o starostlivosti o verejnú zeleň bolo odoslané na všetky 

MČ dňa 4.5.2017 na zaslanie svojich stanovísk a pripomienok. Lehota na pripomienkovanie 

MČ je 30 dní. 
 

Uznesenie k bodu č. 1 „Informácia o stave prípravy nového Všeobecne záväzného 

nariadenia o starostlivosti o verejnú zeleň“ 

 

 

 



Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča  

 

A. predĺžiť  
termín na pripomienkovanie mestských častí a predloženie materiálu do Mestského 

zastupiteľstva najneskôr do septembrového termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

B. predložiť 

materiál Všeobecne záväzného nariadenia o starostlivosti o verejnú zeleň na nasledujúce 

zasadnutie Komisie strategického plánovania, životného prostredia a výstavby. 

 

 

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

 

 

K bodu 2 

 

O  stave výberu organizácie na starostlivosť a údržbu zelene v meste prišli informovať vedúca 

Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene Ing. Katarína Prostejovská a zamestnanci 

oddelenia Bc. Michal Šuvada a Ing. Michaela Korpová. Prítomný bol aj riaditeľ Sekcie správy 

komunikácií, životného prostredia a stavebných činností Ing. Marcel Held. 

 

Verejné obstarávanie „Komplexná starostlivosť o zeleň“ stále prebieha. Členkou komisie je aj 

pracovníčka Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene RNDr. E. Lučeničová. Z dôvodu 

mlčanlivosti členov komisie nevieme podať podrobnejšie informácie.  

 

Z dôvodu zabezpečenia údržby zelene prebehlo VO na dodávateľa uvedených služieb: jarné 

čistenie a hrabanie pozemkov, kosenie pozemkov, orezy kríkov a stromov, odstránenie 

padnutých a nebezpečných stromov vrátane likvidácie odpadu, vyzbieranie rozptýleného 

odpadu na pozemkoch vo vlastníctve hl. mesta a jeho priamej správe. Nakoľko zmluva 

nepokrýva všetky požadované činnosti v údržbe zelene, prebehli resp. prebiehajú VO 

elektronickým trhoviskom na dielčie činnosti. Prebehla súťaž na výsadbu a starostlivosť o 

mobilnú zeleň t. j. mobilné kvetináče. V procese je VO na polievanie všetkých výsadieb, 

odburiňovanie a dosadbu trvalkových záhonov. Pripravuje sa VO na opravu mobiliáru a na 

realizáciu náhradnej výsadby v zmysle právoplatných rozhodnutí vydaných mestskými 

časťami. V prípade ukončenia VO na dodávateľa a podpísania zmluvy, ďalšie VO 

elektronickým trhoviskom nebudú realizované. 

 

Uznesenie k bodu č. 2 „Informácia o stave výberu organizácie na starostlivosť a údržbu 

zelene v meste.“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

berie na vedomie 

informáciu o stave výberu organizácie na starostlivosť a údržbu zelene v meste. 

 

Hlasovanie: prítomní 11, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1 

 



K bodu 3 

 

Informovať ohľadne plnenia Uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014  

Mestských lesov Bratislava prišiel riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Ing. Juraj Zikmund. 

 

Uznesenie k bodu č. 3 „Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 – 10 

zo dňa 23. 10. 2014  Mestských lesov Bratislava“ 

  

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  

 

A. zobrať na vedomie  
Informáciu o plnení Uznesenia č.1798/2014 zo dňa 23.10.2014 Mestských lesov. 

 

 

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

 

  

B. zrušiť  
Uznesenie č. 395/2016 časť B zo dňa 4.2.2016 

 

 

Hlasovanie: prítomní 11, za: 3, proti: 5, zdržal sa: 3 

 

 

K bodu 4 

 

K Harmonogramu opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských 

organizácií, vyplývajúcich z predložených koncepcií boli prítomní vedúca Oddelenia životného 

prostredia a mestskej zelene Ing. Katarína Prostejovská, zamestnanci oddelenia Bc. Michal 

Šuvada a Ing. Michaela Korpová, riaditeľ Sekcie správy komunikácií, životného prostredia 

a stavebných činností Ing. Marcel Held, riaditeľ Mestských lesov Bratislava Ing. Juraj Zikmund 

a riaditeľka Sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu Mgr. Marcela Gbelecová.  

 

Uznesenie k bodu č. 4 „Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených 

problémov mestských organizácií, vyplývajúcich z predložených koncepcií“ 

 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  

 

1. neprerokovať 

harmonogram na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 

25.5.2017. 

 

2. dopracovať  
harmonogram o časovú postupnosť jednotlivých riešení, o odhad nákladov na ich realizáciu 

a predložiť harmonogram na júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 

 



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

 

 

K bodu 5 

 

O petícii prišla informovať Ing. Mária Pulcová z Ústrednej evidencie sťažností. 

 

Uznesenie k bodu 5 „Petícia proti znehodnoteniu poslednej väčšej súvislej zelenej plochy 

v MČ Bratislava Dúbravka a za vybudovanie parku v lokalite Pri Kríži.“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

berie na vedomie 

petíciu proti znehodnoteniu poslednej väčšej súvislej zelenej plochy v MČ Bratislava – 

Dúbravka a za vybudovanie parku v lokalite Pri Kríži. 

 

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

 

 

K bodu 6 

 

K tomuto bodu prišiel informovať riaditeľ Sekcie správy nehnuteľností Ing. Miroslav Bialko. 

 

Uznesenie k bodu č. 6 „Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10376/2, spoločnosti YIT 

Slovakia a.s., so sídlom v Bratislave“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k tomuto bodu nevytvorila 

žiadne uznesenie. Poverila hl. architektku, aby zorganizovala stretnutie na ktorom budú 

prítomní aj zástupcovia komisie a investor.  

 

 

K bodu rôzne 

 

1. V bode rôzne sa na základe žiadosti o poslanie pripomienok  ku predloženému materiálu 

(ktorý bol na komisii dňa 25.4.2017) - „Informácia o plnení protikorupčného minima pre 

Bratislavu za rok 2016“ dohodlo o ich predložení do ďalšej komisie, ktorá je naplánovaná 

na 14.6.2017.  

 

2. Člen komisie Ing. Slavomír Drozd navrhol bod týkajúci sa Športovo – rekreačného areálu 

Zlaté Piesky.  

 

 

Uznesenie k bodu rôzne č. 2 „Športovo – rekreačný areál Zlaté Piesky“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 



odporúča primátorovi a hlavnej architektke v spolupráci s riaditeľom STaRZ - Správy 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy vyhlásiť 

urbanisticko-architektonickú súťaž na stvárnenie Športovo – rekreačného areálu Zlaté Piesky 

ako celku na základe prijatej Urbanistickej štúdie Zlaté Piesky.  

 

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

 

 

3. Člen komisie Ing. Pavol Bulla navrhol bod týkajúci sa Hlavnej stanice Bratislava. 

 

Uznesenie k bodu rôzne č. 3 „Hlavná stanica Bratislava“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

žiada primátora 
o informáciu o stave Transprojektu - Hlavná stanica Bratislava.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

Radovan Jenčík 

                                                                                                                      predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Erika Igondová, tajomníčka komisie 


