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Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Informáciu o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
č.1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014
B. zrušuje
uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 395/2016 časť B zo dňa
4. 2. 2016

Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23.10.2014
Mestských lesov Bratislava.
V súlade s uznesením č. 1798/2014 zo dňa 23.10.2014, ktoré v bode č. 11 ukladá primátorovi
hlavného mesta SR Bratislavy predložiť na prvé rokovanie Mestského Zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy v r. 2015 informáciu o plnení tohto uznesenia a zároveň túto
informáciu predkladať každoročne na prvé zasadnutie Mestského Zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy až do roku 2026 vrátane:
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Plniteľ úlohy:
Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave
Koncepcia mestských lesov
Uznesenie č. 1798/2014 časť C body 1 – 11 zo dňa 23. 10. 2014
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
C. žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy:
1. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť zníženia
úmyselnej (plánovanej) ťažby na celom území (lesných pozemkoch) Bratislavského
lesného parku v jej správe tak, aby maximálny priemerný objem úmyselnej ročnej
ťažby bol 5 000 m3/ročne, resp., aby celkový objem úmyselnej ťažby nepresiahol 50 000
m3 počas 10 rokov platnosti nového LHP (PSL) v období rokov 2016 - 2025.
Splnené. Dňa 29.11.2016 Okresný úrad Bratislava vydal Rozhodnutie č. OU-BA-OOP42016008031-DSf, ktorým schvaľuje Program starostlivosti o les na roky 2016-2025
s celkovým objemom ťažby dreva 76 790m3. Obnovná ťažba je naplánovaná do výšky 50.000
m3 – t. j. 5 000 m3 ročne.
2. Vyhlásiť moratórium na obnovnú úmyselnú ťažbu na území Bratislavského lesného
parku v správe mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave až do konca
platnosti LHP (PSL) v decembri 2015 s tým, že sa moratórium nebude týkať výchovnej
úmyselnej ťažby.
Splnené. Na rok 2015 bola naplánovaná iba Výchovná úmyselná ťažba vo výške 5.000m3
3. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť obnoviť
certifikáciu FSC na celom území (lesných pozemkoch) Bratislavského lesného parku,
ktoré sú v jej správe.
Splnené. Certifikačný audit FSC bol vykonaný v mesiaci júl 2015 v cene 2 760,98€ a
certifikácia bola obnovená od 14.12.2015.
4. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť pri
vyhotovovaní nového LHP (PSL) na obdobie rokov 2016 - 2025 zapracovať do neho
požiadavky vyplývajúce z tohto uznesenia a pri vyhotovovaní nového LHP (PSL)
aktívne spolupracovať s odbornou a občianskou verejnosťou a mimovládnymi

organizáciami, ktoré sa venujú problematike rekreácie, oddychu, športu a ochrany
prírody na území Bratislavského lesného parku v jej správe.
Splnené. Dňa 29.11.2016 Okresný úrad Bratislava vydal Rozhodnutie č. OU-BA-OOP42016008031-DSf, ktorým schvaľuje Program starostlivosti o les na roky 2016-2025.
5. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť
priebežne zverejňovať informácie o plánovanej, prebiehajúcej a ukončenej ťažbe na
webovej stránke mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave (v textovej,
tabuľkovej aj v mapovej podobe), vrátane informácií o spoločne vyznačených ťažbách
(mestská príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave a zástupcovia verejnosti).
Plní sa priebežne. Mestské lesy v Bratislave zverejňujú na svojej webovskej stránke plán
ťažby na jednotlivé roky a ťažbovú mapu. Ďalšie aktuálne informácie zverejňujeme aj na
Facebooku Mestských lesov v Bratislave. Vyznačovanie ťažby prebiehalo počas roku 2016, a
naďalej bude prebiehať v spolupráci s ochranárskymi združeniami BROZ, VLK a ostatnými
aktivistami.
6. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť
vypracovať Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia (podľa § 21 vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o poľovníctve) v termíne do 30. 6. 2015 a pri jeho vyhotovovaní aktívne
spolupracovať s odbornou a občianskou verejnosťou a mimovládnymi organizáciami,
ktoré sa venujú problematike rekreácie, oddychu, športu, ochrany prírody a
poľovníctva na území Bratislavského lesného parku v jej správe.
Výhľadový plán sa finalizuje. Nesplnené z dôvodu riešenia bodu č. 7, kde bola požiadavka
vyhlásiť nepoľovné plochy na ploche cca 820 ha a konanie na OÚ Bratislava bolo zastavené.
VPH je koncipovaný predbežne na parametre súčasného revíru. Dňa 30.11.2016 sa
uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny, hlavnou témou bolo poľovníctvo. Boli prijaté
stanoviská a pripomienky k Výhľadovému plánu poľovníckeho hospodárenia v revíri
Lesopark. Dňa 8.12.2016 bolo MsZ prijaté uznesenie k poľovnému revíru č. 695/2016.:
Uznesenie k poľovnému revíru:
Uznesenie č. 695/2016 zo dňa 8. 12. 2016
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy
1. nepredĺžiť zmluvu o predaji lovu zveri,
2. zabezpečiť výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri Lesopark vo vlastnej réžii
prostredníctvom príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave,
3. lov zveri realizovať poplatkovým odstrelom,
4. Vyhodnotiť ekonomickú efektívnosť tohto uznesenia
T: 31. 12. 2017
Body 1., 2. a 3. tohto uznesenia boli splnené. Zmenili sa podmienky výkonu práva poľovníctva
a preto je možné pristúpiť k finalizácii a dokončeniu Výhľadového plánu poľovníckeho
hospodárenia .

7. Požiadať Okresný úrad v Bratislave o vyhlásenie pozemkov v Bratislavskom lesnom
parku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za nepoľovné plochy podľa zákona
č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve (§4 ods. 7) s minimálnou rozlohou 820 ha (podľa mapy a
zoznamu parciel v prílohe č. 1). Požiadavky z tohto uznesenia sa zapracujú do
Výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia.
V roku 2017 prišlo k zmene výkonu práva poľovníctva, zmluva o predaji lovu bola ukončená a
výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri Lesopark zabezpečuje vo vlastnej réžii
príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave. Máme za to, že nie je potrebné vyhlásenie
plôch za nepoľovné plochy, keďže sa pripravuje spracovanie výhľadového plánu
poľovníckeho hospodárenia na základe zmeny výkonu práva poľovníctva, kde je možné
zapracovať túto požiadavku a požiadavky a pripomienky pracovnej skupiny v zmysle
predchádzajúceho bodu.
8. Začať ako príslušný cestný správny orgán konanie podľa § 3 ods. 7 zákona č.
135/1961 Zb. v platnom znení s cieľom zákazu (vylúčenia) individuálnej automobilovej
dopravy na Ceste mládeže počas celého roka v úseku od parkoviska pri Červenom
moste - Partizánskej lúke až po parkovisko pri horárni Krasňany.
Splnené. Zákaz vjazdu motorových vozidiel na Cestu mládeže je platný od 9.1.2015. Dodnes
nebol zrušený a zostáva v platnosti.
9. Zabezpečiť spracovanie územného plánu zóny pre celé územie Železnej Studienky,
presnejšie v okolí Cesty Mládeže od Červeného Mosta po Sanatórium a do času jeho
schválenia vyhlásiť v tomto území stavebnú uzáveru, okrem parciel pre reštauračné
zariadenia pred druhým jazerom.
MČ NM oznámila, že začali obstarávanie územného plánu zóny Horná mlynská dolina, za
účelom získania legislatívneho nástroja pre reguláciu vymedzeného územia na úrovni zóny.
10. Navrhnúť do návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017
navýšenie rozpočtu pre mestskú príspevkovú organizáciu Mestské lesy v Bratislave o
sumu 350 000,00 Eur, ako krytie dôsledkov vyplývajúcich z tohto uznesenia v roku 2015
a v ďalších rokoch vo výške 300 000,00 Eur.
Suma 300 tisíc eur bola schválená v rozpočte pre Mestské lesy v Bratislave na rok 2017.
11. Predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
informáciu o plnení tohto uznesenia do 31. 01. 2015 a potom každoročne na prvé
zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v danom roku až do
roku 2026, vrátane.
TK: 31. 01. 2015 až do roka 2026 vrátane
Splnené, informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23.10.2014 je každoročne
predkladaná na rokovania Mestského zastupiteľstva Hl. mesta SR Bratislavy.

Výpis
Zo zasadnutia Komisie územného, strategického plánovania, životného prostredia
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo
dňa 16.5.2017.
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.
B. zrušiť
Uznesenie č. 395/2016 časť B zo dňa 4.2.2016

Hlasovanie (časť A): prítomní 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
Hlasovanie (časť B): prítomní 11, za: 3, proti: 5, zdržal sa: 3
Za správnosť opisu: Mgr. Erika Igondová
V Bratislave, 16.5.2017

Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR
Bratislavy 29.06. 2017

Uznesenie 589/2017
zo dňa 14.06.2017
Mestská rada po prerokovaní materiálu
Odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
prerokovať
1. Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného
mesta
SR Bratislavy
2. Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa
predpokladá
v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny
Operačný Program 2014 – 2020
3. Pilotný projekt nahradenia kĺbových autobusov za kĺbové trolejbusy s pomocným batériovým
pohonom na vybraných linkách
28

4. Zámer a finančný odhad pre zavedenie ekologického posypu, ktorý nepoškodzuje verejnú zeleň
na
území hlavného mesta SR Bratislavy
5. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie
druhotných surovín
6. Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.
1798/2014
zo dňa 23. 10. 2014, týkajúce sa mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave
7. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný priestor
Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
8. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom
zhromaždení
obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 26. júna 2017
9. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom
zhromaždení
obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., dňa 26. júna 2017
10. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom
zhromaždení
obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., dňa 30. júna 2017
11. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom
zhromaždení
obchodenej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
12. Návrh na personálne zmeny v nadácii „Nadácia Bratislava“
13. Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2016
14. 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
15. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti MEDIAL ŠENK, spol. s
r.o.,
so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami
16. Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym
podielom na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 101
17. Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov,
parc. č.
1207/246, v prospech spoločnosti OLO a.s., so sídlom v Bratislave
18. Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby k pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č.
9737/1, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Bratislave
19. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 691/3 a
parc. č.
691/8, a podzemnej stavby bez súpisného čísla nachádzajúcej sa na parc. č. 691/8, do správy
mestskej
príspevkovej organizácii Generálny investor Bratislavy
20. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2922/5 a novovytvorená
parc.
č. 21533/11, situovaných v areáli Slavín, do správy mestskej príspevkovej organizácie
MARIANUM –
Pohrebníctvo mesta Bratislavy za účelom zabezpečenia starostlivosti a údržby predmetných
pozemkov
21. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1024/41, parc. č. 1497/125 a
parc. č.
1497/210 v lokalite Cintorína Rača na Detvianskej ulici, do správy mestskej príspevkovej
organizácie
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
22. Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 4 998,00 Eur Ing. Rolandovi Procházkovi a Ing.
Jozefovi Turócimu
23. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici
Majerníkova 34/A,
Hlaváčikova 35, Veternicova – garáže, Pečnianska 6, vlastníkom garáží
24. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Rezedová 21,
Rajecká 36,
Bieloruská 13, Hany Meličkovej 2, Majerníkova 34/A, Ušiakova 8, Pankúchova 3, vlastníkom
bytov

---

Uznesenie č. 1798/2014 časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
C. žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1.Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť
zníženia úmyselnej (plánovanej) ťažby na celom území (lesných pozemkoch)
Bratislavského lesného parku v jej správe tak, aby maximálny priemerný objem
úmyselnej ročnej ťažby bol 5 000 m3/ročne, resp., aby celkový objem úmyselnej
ťažby nepresiahol 50 000 m3 počas 10 rokov platnosti nového LHP (PSL) v období
rokov 2016 - 2025.
2.Vyhlásiť moratórium na obnovnú úmyselnú ťažbu na území Bratislavského
lesného parku v správe mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v
Bratislave až do konca platnosti LHP (PSL) v decembri 2015 s tým, že sa
moratórium nebude týkať výchovnej úmyselnej ťažby.
3.Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť
obnoviť certifikáciu FSC na celom území (lesných pozemkoch) Bratislavského
lesného parku, ktoré sú v jej správe.
4.Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť pri
vyhotovovaní nového LHP (PSL) na obdobie rokov 2016 - 2025 zapracovať do
neho požiadavky vyplývajúce z tohto uznesenia a pri vyhotovovaní nového LHP
(PSL) aktívne spolupracovať s odbornou a občianskou verejnosťou a
mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú problematike rekreácie, oddychu,
športu a ochrany prírody na území Bratislavského lesného parku v jej správe.
5.Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť
priebežne zverejňovať informácie o plánovanej, prebiehajúcej a ukončenej
ťažbe na webovej stránke mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v
Bratislave (v textovej, tabuľkovej aj v mapovej podobe), vrátane informácií o
spoločne vyznačených ťažbách (mestská príspevková organizácia Mestské lesy v
Bratislave a zástupcovia verejnosti).
6.Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť
vypracovať Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia (podľa § 21 vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o poľovníctve) v termíne do 30. 6. 2015 a pri jeho vyhotovovaní
aktívne spolupracovať s odbornou a občianskou verejnosťou a mimovládnymi
organizáciami, ktoré sa venujú problematike rekreácie, oddychu, športu, ochrany
prírody a poľovníctva na území Bratislavského lesného parku v jej správe.
7.Požiadať Okresný úrad v Bratisalve o vyhlásenie pozemkov v Bratislavskom
lesnom parku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za nepoľovné plochy
podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve (§4 ods. 7) s minimálnou rozlohou
820 ha (podľa mapy a zoznamu parciel v prílohe č. 1). Požiadavky z tohto
uznesenia sa zapracujú do Výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia.
8.Začať ako príslušný cestný správny orgán konanie podľa § 3 ods. 7 zákona č.
135/1961 Zb. v platnom znení s cieľom zákazu (vylúčenia) individuálnej
automobilovej dopravy na Ceste mládeže počas celého roka v úseku od
parkoviska pri Červenom moste - Partizánskej lúke až po parkovisko pri horárni
Krasňany.
9.Zabezpečiť spracovanie územného plánu zóny pre celé územie Železnej
Studienky, presnejšie v okolí Cesty Mládeže od Červeného Mosta po Sanatórium a

do času jeho schválenia vyhlásiť v tomto území stavebnú uzáveru, okrem parciel
pre reštauračné zariadenia pred druhým jazerom.
10.Navrhnúť do návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017
navýšenie rozpočtu pre mestskú príspevkovú organizáciu Mestské lesy v Bratislave
o sumu 350 000,00 Eur, ako krytie dôsledkov vyplývajúcich z tohto uznesenia v
roku 2015 a v ďalších rokoch vo výške 300 000,00 Eur.
11.Predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
informáciu o plnení tohto uznesenia do 31. 01. 2015 a potom každoročne na prvé
zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v danom roku
až do roku 2026 vrátane.

kód uzn.: 7.3
9.2.2

Uznesenie č. 395/2016
zo dňa 4. 2. 2016
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
Informáciu o plnení Uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014.

B. žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
predkladať informáciu o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014 raz za pol roka.
TK: polročne, počnúc zasadnutím
mestského zastupiteľstva september 2016

Uznesenie k poľovnému revíru
Kód uzn.: 9.3.

Uznesenie č. 695/2016
zo dňa 07. 12. 2016 – 08. 12. 2016
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy
1. nepredĺžiť zmluvu o predaji lovu zveri,
2. zabezpečiť výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri „Lesopark“ vo vlastnej réžii
prostredníctvom príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave,
3. lov zveri realizovať poplatkovým odstrelom,
4. vyhodnotiť ekonomickú efektívnosť tohto uznesenia do 31.12.2017

