
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 6. 11. 2017. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, 

Začiatok rokovania: 15:00h. 

 

Zasadnutie viedol Radovan Jenčík, predseda komisie. Na úvod predseda komisie oboznámil 

prítomných s programom. Bod programu č. 5 bol predradený do bodu č. 2. Všetci prítomní 

s navrhovaným programom súhlasili.  

 

 

PROGRAM 

1. Prezentácia k investičným zámerom spoločností HB Reavis a J&T Real Estate. 

2. Návrh na zmenu umiestnenia Pamätníka Berlínskeho múru na Námestí slobody v Bratislave 

– Starom Meste. 

3. Návrh na odsúhlasenie podpory hlavného mesta SR Bratislavy pre zapojenie mestskej 

príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave ako hlavného partnera do projektu 

„CITY NATURE – Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu 

biodiverzity v Bratislave a Viedni“ v rámci 2. kola výzvy Programu INTERREG V-A SK-

AT 2014-2020. 

4. Ročná správa o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných 

plánov PHSR na roky 2017-2019. 

5. Informácia o schválení projektu URBAN-E (e-Mobility, Infrastructure and Innovative 

Intermodal Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb / e-mobilita, infraštruktúra a 

inovatívne intermodálne služby v Ľubľane, Bratislave a Záhrebe). 

6. Informácia  o nájomnej zmluve v lokalite Stein – Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0606-

13-00 uzatvorená so spoločnosťou DreamField Property s.r.o. 

7. Rôzne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 1 

 

Na prezentácii  k investičným zámerom J&T Real Estate boli prítomní páni Marián Studený, 

Juraj Kalman a Ing. arch. Jaroslav Grečmal z GFI, a.s. K investičným zámerom spoločností HB 

Reavis prezentáciu viedli páni Papánek a Gossányi. 
 

Uznesenie k bodu č. 1 „Prezentácia k investičným zámerom spoločností HB Reavis a J&T 

Real Estate.“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

berie na vedomie 

Prezentáciu k investičným zámerom spoločností HB Reavis a J&T Real Estate. 

 

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

 

K bodu 2 

 

O návrhu na zmenu umiestnenia Pamätníka Berlínskeho múru oboznámil komisiu pán Tomáš 

Kováčik z Občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia. 

 

Uznesenie k bodu č. 2 „Návrh na zmenu umiestnenia Pamätníka Berlínskeho múru na 

Námestí slobody v Bratislave – Starom Meste.“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

odporúča „Návrh na zmenu umiestnenia Pamätníka Berlínskeho múru na Námestí slobody v 

Bratislave – Starom Meste“ prerokovať na Komisii kultúry a ochrany historických pamiatok. 

Z hľadiska územného plánovania odporúča nájsť lokalitu na Námestí Slobody a opätovne 

predložiť na Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby. 

 

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

 

 
K bodu 3 

 

O projekte CITY NATURE prišiel informovať riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Ing. Juraj 

Zikmund. 

 

Uznesenie k bodu č. 3 „Návrh na odsúhlasenie podpory hlavného mesta SR Bratislavy pre 

zapojenie mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave ako hlavného 

partnera do projektu „CITY NATURE – Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre 

ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ v rámci 2. kola výzvy Programu 

INTERREG V-A SK-AT 2014-2020.“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  



 

1. odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť 

  

1.1. zapojenie mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave ako hlavného 

partnera do projektu „CITY NATURE – Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre 

ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ v rámci 2. kola výzvy Programu 

INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 s vlastným spolufinancovaním projektu vo výške 5%, t. j. 

44 750 Eur,  

1.2. vstup hlavného mesta SR Bratislavy do projektu „CITY NATURE“ ako strategického 

partnera bez finančnej účasti.  

 

2. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

 

zabezpečiť súčinnosť príspevkovej mestskej organizácie Mestské lesv v Bratislave rámci 

predprojektovej prípravy s oddelením stratégie a projektov Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy a následne súčinnosť so sekciou financií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 

pre zabezpečenie prostriedkov na predfinancovanie projektových aktivít na roky 2018 – 2021, 

ako aj finančných opatrení na preukázanie pokrytia 5% spolufinancovania. 

 

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

K bodu 4 

 

K informácii o PHSR na roky 2017-2019 prišla zástupkyňa Oddelenia stratégií a projektov Mgr. Helena 

Bystrianová a zástupcovia Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene Ing. Magdaléna Krajčiová 

a Ing. Michaela Korpová.   

 

Uznesenie k bodu č. 4 „Ročná správa o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 

2016 a Aktualizácia akčných plánov PHSR na roky 2017-2019.“ 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

berie na vedomie  

 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať a schváliť 

Ročnú správu o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných plánov 

PHSR na roky 2017-2019. 

 

žiada Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene, aby predložilo informáciu k bodu 

Plnenia aktivít z akčného plánu pre 2016-2018 č. D.II.b) Spracovanie programu starostlivosti 

o dreviny na ďalšie rokovanie Komisie územného, strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby MsZ.  

 

Hlasovanie: prítomní 7, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 3 

 
 

 



K bodu 5 

 

K tomuto bodu predseda Radovan Jenčík odprezentoval stanovisko Oddelenia stratégií a projektov.  

 

Uznesenie k bodu č. 5 „Informácia o schválení projektu URBAN-E (e-Mobility, 

Infrastructure and Innovative Intermodal Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb / 

e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne služby v Ľubľane, Bratislave a 

Záhrebe).“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

berie na vedomie  

Informáciu o schválení projektu URBAN-E (e-Mobility, Infrastructure and Innovative 

Intermodal Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb / e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne 

intermodálne služby v Ľubľane, Bratislave a Záhrebe) 
 

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

 

K bodu 6 

 

 

Informácia o nájomnej zmluve v lokalite Stein – Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0606-13- 

00 uzatvorená so spoločnosťou DreamField Property s.r.o. bola stiahnutá z rokovania. 

 

Hlasovanie neprebehlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   Radovan Jenčík 

                                                                                                                   predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Erika Igondová, PhD. tajomníčka komisie 


