
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 14. 6. 2017. 

 

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 podbodu 1a 

predradil informáciu MUDr. I. Plšekovej o projekte kontajnerovej kaviarne. Všetci prítomní 

s navrhovaným programom súhlasili.  
 

 

PROGRAM 

1.a Informácia o projekte kontajnerovej kaviarne.  

1.b Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 1636/2014 bod 2. zo dňa 03. 07. 2014, ktoré sa týka zabezpečenia obstarania zmien a 

doplnkov ÚPN Z Dunajská v bloku 17/9 (Kamenné námestie) na podklade urbanistickej štúdie. 

2. Informácia k Športovo-rekreačnému areálu Zlaté Piesky 

3. Plnenie uznesenia MsZ č. 524/2001 z 15.03.2001 k materiálu „Informácia o nakladaní s 

komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácii druhotných surovín“. 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

5. Zámer a finančný odhad pre zavedenie ekologického posypu, ktorý nepoškodzuje verejnú 

zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

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

pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1669/19, do výlučného vlastníctva spoločnosti 

Stengl a.s., so sídlom v Bratislave. 

7. Žiadosť spoločnosti YIT Slovakia a.s.  o odkúpenie pozemku v Steine. 

8. Informácia o revitalizácii Námestia Slobody v rámci projektu „Bratislava sa pripravuje na 

zmenu klímy“ 

9. Informácia k projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy“ podporeného z Nórskych 

fondov. 

10. Informácia o stave Urbanistickej štúdie výškového zónovania hl. mesta SR Bratislavy. 

11. Informácia o zapracovaní Zásad ochrany pamiatkovej rezervácie a zóny do Územného 

plánu hl. mesta SR Bratislavy. 

12. Rôzne. 

 

 

 

 

 

 



K bodu 1a 

 

Projekt kontajnerovej kaviarne predstavila námestníčka primátora MUDr. I. Plšeková.  

 

Uznesenie k bodu č. 1a „Informácia o projekte kontajnerovej kaviarne“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

berie na vedomie 

a podporuje materiál k projektu kontajnerovej kaviarne.  

 

 

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

 

 

K bodu 1b 

 

K návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 1636/2014 bod 2. zo dňa 03. 07. 2014 prišli informovať riaditeľ Sekcie územného plánovania 

Ing. arch. Mgr. art. S. Černík a JUDr. Ľ. Volfová. Z Oddelenia usmerňovania investičnej 

činnoati 

 

Uznesenie k bodu č. 1b „Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 1636/2014 bod 2. zo dňa 03. 07. 2014, ktoré sa týka zabezpečenia 

obstarania zmien a doplnkov ÚPN Z Dunajská v bloku 17/9 (Kamenné námestie) na 

podklade urbanistickej štúdie.“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  

 

zrušiť uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1636/2014 bod 

2. zo dňa 03. 07. 2014. 

 

 

Hlasovanie: prítomní 12, za: 10, proti: 2, zdržal sa: 0 

 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

žiada primátora 

o poskytnutie informácií o procese participácie a o každom kroku súvisiacom s Kamenným 

námestím. 

 

 

Hlasovanie: prítomní 12, za: 9, proti: 3, zdržal sa: 0 

 
 

 



 

K bodu 2 

 

Do bodu 2 Ing. K. Šimončičová navrhla predradiť bod 4. Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a 

ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. Zmena programu nebola schválená.  
 

Hlasovanie: prítomní 10, za: 5, proti: 2, zdržal sa: 3 
 

K informácii o Športovo-rekreačnom areáli Zlaté Piesky prišiel riaditeľ STaRZ (Správy 

telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy) Ing. Peter vojtko. 

 

Uznesenie k bodu č. 2 „Informácia k Športovo-rekreačnému areálu Zlaté Piesky“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

žiada primátora 

aby na ďalšom rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy informoval o návrhu zadania ideovej urbanisticko – architektonickej súťaže návrhov 

na revitalizáciu areálu zdravia Zlaté piesky – Bratislava aj s časovým harmonogramom. 

 

Hlasovanie: prítomní 11, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 2 
 

 

K bodu 3 

 

K bodu 3 ohľadne plnenia uznesenia týkajúceho sa informácie o nakladaní s komunálnym 

odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácii druhotných surovín prišla informovať 

Ing. M. Krajčiová z Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene spolu s p. Vargovou zo 

spoločnosti OLO a.s. 

 

Uznesenie k bodu 3 „Plnenie uznesenia MsZ č. 524/2001 z 15.03.2001 k materiálu 

„Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a 

recyklácii druhotných surovín“.“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  

 

zobrať na vedomie plnenie uznesenia MsZ č. 524/2001 z 15.03.2001 k materiálu „Informáciu 

o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácii druhotných 

surovín“. 

 

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

 

 

 

 



Pred bodom 4 Ing. Bulla navrhol ukončenie komisie a hlasovanie o materiáloch per rollam Tento návrh 

neprešiel a komisia ďalej pokračovala.  

 

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

 

 

K bodu 4 

 

O Všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prišli informovať vedúca Oddelenia životného 

prostredia a mestskej zelene a zamestnanec oddelenia Bc. Šuvada. 

 

 

Uznesenie k bodu č. 4 „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú 

súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  

 

1. zobrať na vedomie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou 

verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

2. zmeniť v § 2 Všeobecne záväzného nariadenia vetu „Verejnou zeleňou sa podľa tohto 

nariadenia nerozumie cestná zeleň.“ na  „Verejnou zeleňou sa podľa tohto nariadenia 

rozumie aj cestná zeleň.“ 
 

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

 

 

K bodu 5 

 

K ekologickému posypu sa vyjadril riaditeľ Sekcie správy komunikácií, životného prostredia 

a stavebných činností  Ing. M. Held a koordinátor dispečerov Z Referátu správy a údržby 

pozemných komunikácií. 

 

Uznesenie k bodu 5 „Zámer a finančný odhad pre zavedenie ekologického posypu, ktorý 

nepoškodzuje verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  

 

zobrať na vedomie predložený zámer a finančný odhad pre zavedenie ekologického posypu, 

ktorý nepoškodzuje verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy a prerokovať ho na 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 



 

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

 

 

K bodu 6 

 

K materiálu o návrhu na predaj ako prípad hodného osobitného zreteľa bol prítomný riaditeľ 

Sekcie správy nehnuteľností Ing. M. Bialko a majiteľ spoločnosti Stengl a.s. Ing. A. Petrovaj. 

 

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

týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1669/19, 

do výlučného vlastníctva spoločnosti Stengl a.s., 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  

 

zobrať na vedomie predložený návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

a prerokovať ho na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

 
Hlasovanie: prítomní 6, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 2  

 

K bodu 7 

 

K materiálu o návrhu na predaj ako prípad hodného osobitného zreteľa bol prítomný riaditeľ 

Sekcie správy nehnuteľností Ing. M. Bialko a zástupca spoločnosti YIT Slovakia a.s. R. 

Pšenička, ktorý je riaditeľom pre Business development.  

 

 

Uznesenie k bodu č. 7 „Žiadosť spoločnosti YIT Slovakia a.s.  o odkúpenie pozemku 

v Steine“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

žiada primátora 

o dopracovanie materiálu a jeho predloženie na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy podľa požiadaviek poslancov,  povahy investora a v súlade s legislatívnymi 

predpismi.  

 

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

 

 

 

8. Informácia o revitalizácii Námestia Slobody v rámci projektu „Bratislava sa pripravuje 

na zmenu klímy“ 

9. Informácia k projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy“ podporeného 

z Nórskych fondov. 



Tieto body boli zlúčené. Prišla k nim podať informáciu hlavná architektka Ing. arch. I. Konrád. 

 

Uznesenie k bodu č. 8 „Informácia o revitalizácii Námestia Slobody v rámci projektu 

„Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy“ a k bodu č. 9 Informácia k projektu 

„Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy“ podporeného z Nórskych fondov.“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

žiada primátora 

1. aby predložil na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy memorandum o revitalizácii Námestia slobody medzi HB Reavis a.s. 

a hlavným mestom  

2. o predĺženie termínu ideovo architektonickej súťaže o revitalizácii Námestia slobody.  

 

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

 

 

 

10. Informácia o stave Urbanistickej štúdie výškového zónovania hl. mesta SR Bratislavy. 

Informácia bola podaná pri bode 1b. 

11. Informácia o zapracovaní Zásad ochrany pamiatkovej rezervácie a zóny do 

Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy. 

Informácia bola podaná pri bode 1b. 

12. Rôzne. 

Neboli navrhnuté žiadne body na prerokovanie. 

                                                                                                                                        Radovan Jenčík 

predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Erika Igondová, PhD. tajomníčka komisie 


