
 
 
KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
 
 
 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby MsZ konaného dňa 21. 1. 2015 
 
 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,  
ďalej: Ing. Katarína Prostejovská (vedúca Odd. životného prostredia a mestskej zelene), Mgr. Peter Pinter, Oddelenie 
životného prostredia a mestskej zelene  
 
Začiatok rokovania: 16:00 h. 
 
 
PROGRAM 
 
1. Schválenie rokovacieho poriadku 
2. Rokovanie o voľbe členov komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby  z radov neposlancov 
3. Rôzne  

a) Ústna informácia o stave „presunu“ cestnej zelene z Oddelnia správy komunikácii na Oddelenie 
životného prostredia a mestkej zelene 

b) Ústne stanovisko Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene o zmluve so Slobodou zvierat, 
možnosti obnovenia pôvodnej zmluvy alebo vypracovania dodatku k zmluve  

 
 
Zasadnutie komisie viedol Radovan Jenčík 
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený program 
prítomní: 14 za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Voľba podpredsedu komisie:  
Návrh podaný predsedom komisie  Radovanom  Jenčíkom, ktorý za podpredsedu Komisie územného a strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby navrhol Ing. arch.  Branislava Kaliského 
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 14 za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 1: 
Schválenie rokovacieho poriadku 
 
Na základe navrhovaných zmien v „Rokovacom poriadku“, bod programu presunúť na nasledujúcu komisiu t.j. na 
11.2.2015. Rokovací poriadok s navrhovanými zmenami zaslať na preštudovanie všetkým členom komisie v termíne 
do 23.1.2015.  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 14 za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
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Rokovanie o voľbe členov komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby  
z radov neposlancov 
 
 
V riadnom termíne, t.j. do 15.1.2015 prejavil záujem o prácu v komisii  veľký počet uchádzačov. Aby bol výber 
uchádzačov objektívny, listom (e-mailom) boli jednotliví uchádzači  požiadaní o doplnenie žiadosti o životopis, 
motivačný list alebo o prierez občianskymi aktivitami a skúsenosťami. Termín odovzdania uvedených požiadaviek je 
potrebné doplniť v termíne do 31.1.2015. 
 
Uznesenie: 
Rokovanie o voľbe členov komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby  z radov 
neposlancov presunúť na nasledujúcu komisiu, t.j. 11.2.2015.   
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 14 za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3a): 
Ústna informácia o stave „presunu“ cestnej zelene z Oddelenia správy komunikácii na Oddelenie životného  
prostredia a mestskej zelene 
 
Informáciu týkajúcu sa presunu cestnej zelene z Oddelenia správy komunikácii na Oddelenie životného prostredia  
a mestskej zelene podala Ing. Katarína Prostjovská, vedúca Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene  
 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby prerokovala informáciu o stave 
presunu cestnej zelene z Odd. správy komunikácií na Odd. životného prostredia a mestskej zelene. V rozprave 
vystúpil p. poslanec Borguľa a navrhol znenie uznesenia časť b) ),  ďalej do rozpravy sa zapojil p. poslanec Budaj 
a navrhol znenie uznesenia časť c) 
 
Uznesenie: 
a) komisia berie na vedomie podanú informáciu  
b)  žiada v termíne do 11.2.2015 predložiť na komisiu zmluvu uzavretú medzi zmluvnými stranami :Hl. m. SR  
     Bratislavou a spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o., aj so všetkými právnymi analýzami, ktoré boli  
     vypracované k tejto zmluve  
c)  žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy o urýchlené splnenie úlohy z MZ zo dňa 23.10.2014, v zmysle 

vypracovanej k koncepcie z roku 2012  „Systémový program starosti o zeleň v meste a zlepšovania kvality 
životného prostredia“    

 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 14 za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu 3b): 
Ústne stanovisko Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene o zmluve so Slobodou zvierat, možnosti  
obnovenia pôvodnej zmluvy alebo vypracovania dodatku k zmluve  
 
Informáciu týkajúcu sa zmluvy uzavretej so Slobodou zvierat sprostredkoval Mgr. Peter Pinter z  Oddelenia životného 
prostredia a mestskej zelene. Prítomných informoval o nastavení úkonov súvisiach s veterinárnou asanáciou a šetrení 
finančných prostriedkov. Vzhľadom na nezrovnalosti  v informáciách,  poslankyňa Ing. arch. Mgr. art.  Elena 
Pätoprstá navrhla stretnutie  za jej prítomnosti pracovníkov OŽPaMZ, MSP a zástupkyne Slobody zvierat na Oddelení 
životného prostredia a mestskej zelene.  
 
Uznesenie: 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene zvolá v termíne do 11.2.2015 pracovné stretnutie za účelom 
vyhodnotenia zmluvy a následne predloží v termíne 11.2.2015 informáciu do komisie .  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 14 za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Bratislavský lesopark 
Vzhľadom na množiace sa upozornenia a sťažnosti obyvateľov na prejazd ťažkých motorových vozidiel, ktoré 
zvážajú vyťaženú drevnú hmotu cez Bratislavský lesopark, (CHKO Malé Karpaty), lokalita Železná studienka, otvoril 
p. poslanec Ján Budaj,  tému   týkajúcu sa povolení prejazdu pre cudzie subjekty a s tým spojené problémy 
poškodzovania prírodného prostredia.         
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby   

a) žiada v do ďalšej komisie (11.2.2015) prizvať riaditeľa ML Ing. Vladimíra Kutku, na podanie informácie na 
základe akej zmluvy (zmlúv) sa tento odvoz dreva v tomto území realizuje. 

b) žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy aby zabezpečil nepodpisovanie zmlúv na odvoz dreva s tretími 
subjektmi cez územie Bratislavského lesoparku 

c) žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy aby zabezpečil informáciu, ako pokračuje plnenie úlohy z OPP 
primátora hlavného mesta SR Bratislava zo dňa 8.12.2014 bod 11   

 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 14 za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

 
p. poslanec Borgula:  otvoril rozpravu na tému vydávania záväzných stanovísk, termínov vydávania záväzných 
stanovísk a neinformovania poslancov o pripravovaných (plánovaných),   stavbách na území mesta. 
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby žiada primátora o zabezpečenie    

a) zoznamu všetkých záväzných stanovísk, kladných, ako aj záporných,  vydaných k stavebnému (územnému) 
konaniu. Zoznam žiadame poskytnúť v tabuľkovej excel-forme v termíne od poslednej komisie k dnešnému 
dátumu v termíne 1 x za mesiac.  

b) žiadame aby bol zároveň poskytnutý v týždenných intervaloch zoznam žiadateľov o vydanie záväzného 
stanoviska. 

 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 14 za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

 
Novelizácia stavebného zákona,  
Zákon EIA 
 
V súvislosti s pripravovanou zmenou stavebného zákona,  tému otvorila Ing. Šimončičová, Ing. arch. Mgr. art.  
Elena Pätoprstá. Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby žiada vedúcu 
Oddelenia koordinácie územných systémov a zároveň zástupkyňu riaditeľa magistrátu hl.m. SR Bratislavy,  aby 
zabezpečila pravidelnú účasť na zástupcu na príprave stavebného zákona. 
V súvislosti so zverejňovaním informácii o konaní v zmysle zákona na WEB stránke hlavného mesta   nie sú 
uverejňované zmeny, ktoré vyplynú počas samotného stavebného konania,   
 

 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby žiada  
a) predložiť na komisiu územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby v písomnej 

forme pripomienky, ktoré boli dané za Hlavné mesto SR Bratislavu k pripravovanej novelizácii  stavebného 
zákona, termín do 11.2.2015  

b) zaslať aktuálny text novelizácie zákona, termín do 11.2.2015 
c) poskytnúť informácie, akým spôsobom budú zverejňované aktuálne zmeny v zmysle zákona EIA  
   

  Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
  prítomní: 13 za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Ing. Šimončičová, Ján Budaj, v súvislosti s  predsedníctvom Slovenska v Rade EU v roku 2016 otvorili tému  
zlepšenia stavu mesta a životného prostredia v Bratislave 
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby, v súvislosti s predsedníctvom 

Slovenska v Rade EU v roku 2016,  žiada  primátora hlavného mesta o predloženie zoznamu opatrení ktoré vylepšia 
(zlepšia) súčasný stav mesta  a životného prostredia. 

 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 13 za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
 
 

Ukončenie zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania MsZ o 18:00 h. 
 
 
 
 
 

 Radovan Jenčík, v. r. 
predseda komisie 

 
 
 
 

 
Zapísala:  
RNDr. Anna Calpašová, tajomníčka komisie 
  


