
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 20. 9. 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 predradil bod „Návrhy jednotlivých organizácií a 

oddelení (GIB, Mestské lesy, ZOO, STaRZ, Marianum, Oddelenie správy komunikácií, 

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene, Sekcia územného plánovania, hlavná 

architektka) a ich priority v zmysle uznesenia MsZ č. 684/2016 časti D.1 (do 15. septembra 

komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložia svoje priority do 

návrhu rozpočtu a postúpia ich sekcii financií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy).“ Do 

bodu rôzne bol zaradený bod ohľadne nabíjacích staníc pre elektromobily. Všetci prítomní 

s navrhovaným programom súhlasili.  
 

 

PROGRAM 

 

1. Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Staré Mesto parc. č. 8895 vo výmere 206 m2 a parc. 

č. 8898/53 vo výmere 199 m2 neziskovej organizácii Camera Obscura – doplnenie 

dokladov.  
2. Návrhy jednotlivých organizácií a oddelení (GIB, Mestské lesy, ZOO, STaRZ, 

Marianum, Oddelenie správy komunikácií, Oddelenie životného prostredia a mestskej 

zelene, Sekcia územného plánovania, hlavná architektka) a ich priority v zmysle 

uznesenia MsZ č. 684/2016 časti D.1 (do 15. septembra komisie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložia svoje priority do návrhu 

rozpočtu a postúpia ich sekcii financií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy).  
3. Prezentácia analýzy funkčnej využiteľnosti parciel 6240/19, 6243/9, 5972/11, 6245/1, 

6246, 6240/3 v k.ú. Podunajské Biskupice, o výmere 13,9 ha vo vlastníctve OLO a.s. 

4. Správa mestského kontrolóra o spoločnosti A.R.K.  

5. Informácia k novému územnému plánu a k vyhodnoteniu pripomienok k ZaD 04 

(písomne). 

6. Podklady k investícií Riverpark 2 a zabezpečenie predloženia dokumentácie 

k stanovisku mesta k investícií Riverpark 2. 

7. Podklady k investícií Eurovea 2 a zabezpečenie predloženia dokumentácie k stanovisku 

mesta k investícií Eurovea 2. 

8. Strategické investície týkajúce sa dunajského nábrežia. 

9. Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 – Stav 

postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat. 

10. Rôzne 

 

 

 



K bodu 1 

Prvý bod uviedol riaditeľ Sekcie správy nehnuteľností Ing. Miroslav Bialko. Diskusie sa 

zúčastnili pán Bielik a pani Španiková z občianskeho združenia Camera Obskura.  

 

Uznesenie k bodu 1 „Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Staré Mesto parc. č. 8895 vo 

výmere 206 m2 a parc. č. 8898/53 vo výmere 199 m2 neziskovej organizácii Camera 

Obscura – doplnenie dokladov.“ 
 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

odporúča poslancom posielať svoje návrhy pánovi Bialkovi, riaditeľovi Sekcie správy 

nehnuteľností, ktorý zabezpečí vypracovanie variantného riešenia zmluvy do Mestského 

zastupiteľstva.    
 

Hlasovanie: prítomní 12, za: 7, proti: 1, zdržal sa: 4  

 

 

K bodu 2 

K bodu č. 2 prišli svoje priority do rozpočtu na rok 2018 diskutovať za organizáciu GIB riaditeľ 

PhDr. Gašperák, za Mariannum pani Ostrihoňová, za ZOO Mgr. Vidová, za Mestské lesy 

zástupca riaditeľa pán Ivičič. Za Oddelenie správy komunikácií bol prítomný riaditeľ Sekcie 

správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností Ing. Held, za Oddelenie 

životného prostredia a mestskej zelene vedúca oddelenia Ing. Prostejovská a hlavná 

architektka. Sekcia územného plánovania a STaRZ nepredložili komisii požiadavky na 

rozpočet. 

Uznesenie k bodu 2 „Návrhy jednotlivých organizácií a oddelení (GIB, Mestské lesy, 

ZOO, STaRZ, Marianum, Oddelenie správy komunikácií, Oddelenie životného 

prostredia a mestskej zelene, Sekcia územného plánovania, hlavná architektka) a ich 

priority v zmysle uznesenia MsZ č. 684/2016 časti D.1 (do 15. septembra komisie 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložia svoje priority do 

návrhu rozpočtu a postúpia ich sekcii financií Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy).“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva odporúča do návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 

2020 zapracovať na rok 2018 tieto položky: 

Generálny investor Bratislavy 

- 910 000 € na zabezpečenie starostlivosti o pomníky, sochy, fontány a starostlivosť 

o dreviny, ktoré má v správe (Hradný vrch) (bežné výdavky – BV) 

Marianum 

- 130 000 € na starostlivosť o dreviny (cintoríny, Nám. SNP – horná časť, Slavín) (BV) 

- kapitálové výdavky (KV), prioritne na práce na cintorínoch: Prievoz – 81 000 €, Petržalka – 

25 000 €, Rusovce – 98 000 €, ale aj na cintorínoch: Rača – 85 000 €, Karlova Ves – 

155 000 € 

http://www.bratislava.sk/sekcia-spravy-komunikacii-zivotneho-prostredia-a-stavebnych-cinnosti/os-11012990/p1=11049947


ZOO 

- 1 250 000 € na parkovací dom v ZOO (KV) 

- 250 000 € na osvetlenie (KV) 

- 100 000 € na verejné toalety (KV) 

Mestské lesy 

- 350 000 € na rekonštrukciu rybníkov (KV) 

- 140 000 € na projektové dokumentácie (dobudovanie areálu sídla ML, Lesná škola, ...) – BV 

- 300 000 € na vybudovanie parkoviska pod Červeným mostom (KV) – pozn.: už raz MsZ 

zamietlo 

Sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností: 

- odd. správy komunikácií: 

- 1 681 000 € na údržbu a tvorbu zelene pri komunikáciách (BV) – pozn.: riaditeľ sekcie 

zašle členom komisie rozpis sumy na položky 

- odd. životného prostredia a mestskej zelene: 

- 2 200 000 € na údržbu a tvorbu mestskej zelene (BV) – pozn.: riaditeľ sekcie zašle členom 

komisie rozpis sumy na položky 

- 150 000 € na likvidáciu zeleného odpadu (BV) 

- 450 000 € na zberný dvor v lokalite Polianky, pre MČ Dúbravka, Karlova Ves a Lamač 

(KV) 

Hlavná architektka 

- 60 000 € na pracovníka pre participáciu verejnosti pri príprave strategických a koncepčných 

dokumentov rozvoja mesta (BV) 

- 80 000 € na urbanistickú štúdiu petržalská os (BV) 

- 109 000 € na štúdiu a manuály pre verejné priestory (BV) 

Sekcia územného plánovania a STaRZ nepredložili komisii požiadavky na rozpočet. 

 

Hlasovanie: prítomní 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

 

K bodu 3 

Prezentovať analýzu funkčnej využiteľnosti prišli Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva 

RNDr. Branislav Cimerman spolu s pánom Vargom. 

 

Uznesenie k bodu 3 „Prezentácia analýzy funkčnej využiteľnosti parciel 6240/19, 6243/9, 

5972/11, 6245/1, 6246, 6240/3 v k.ú. Podunajské Biskupice, o výmere 13,9 ha vo vlastníctve 

OLO a.s.“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 



berie na vedomie  

prezentáciu analýzy funkčnej využiteľnosti parciel 6240/19, 6243/9, 5972/11, 6245/1, 6246, 

6240/3 v k.ú. Podunajské Biskupice, o výmere 13,9 ha vo vlastníctve OLO a.s. 

 

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

 

 

K bodu 4 

Správu mestského kontrolóra o spoločnosti A.R.K. prišla odprezentovať Ing. Velická. 

 

Uznesenie k bodu 4 „Správa mestského kontrolóra o spoločnosti A.R.K.“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

A.) berie na vedomie 

B.) odporúča Mestskému zastupiteľstvu prijať opatrenia uvedené v správe.  

 

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

 

 

K bodu 5 

Informáciu k novému územnému plánu a k vyhodnoteniu pripomienok k ZaD 04  prišiel 

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

 

Uznesenie k bodu 5 „Informácia k novému územnému plánu a k vyhodnoteniu 

pripomienok k ZaD 04 (písomne).“ 
 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

berie na vedomie 

informáciu k novému územnému plánu a k vyhodnoteniu pripomienok k ZaD 04 (písomne) 

 

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

 

K bodu 6 

 

Tento bod bol stiahnutý. 

 

K bodu 7 

 

Tento bod bol stiahnutý. 

 

K bodu 8 

 

Tento bod bol stiahnutý. 

 



K bodu 9 

Informáciu o plnení uznesenia prišiel oznámiť Ing. Miroslav Muška z Oddelenia energetického 

manažmentu. 

 

Uznesenie k bodu 9 „Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 

6. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat“ 
 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

berie na vedomie  

informáciu o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 – Stav postupu 

pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat.    
 

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

 

 

K bodu Rôzne 

Prezentovať o nabíjacích staniciach pre elektromobily prišli zástupcovia ZSE Energia a.s. pán 

Ballon a Šedivý. 

 

Uznesenie k bodu Rôzne „nabíjacie stanice pre elektromobily“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

A.) berie na vedomie 

B.) odporúča Mestskému zastupiteľstvu nabíjacie stanice schváliť   

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Radovan Jenčík 

predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Erika Igondová, PhD. tajomníčka komisie 

 


