
 
 

KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
A  VÝSTAVBY 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
 
 
 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby MsZ konaného dňa 11. 2. 2015 
 
 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,  
ďalej: Mgr. Margita Brynkusová, (vedúca referátu  správy a údržby pozemných komunikácii) Odd. životného 
prostredia a mestskej zelene) Ing. Anna Galčíková, (Odd. životného prostredia a mestskej zelene) Ing. Vladimír Kutka 
(riaditeľ MLB)  
 
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. Informácia Oddelenia cestnej komunikácie o možnosti „presunu“ cestnej zelene z OSK na OŽPaMZ. 

Definovanie cestnej zelene, t.j.  informácia týkajúca sa vysvetlenia odlišnosti režimu výsadby a údržby zelene 
(drevín) zaradených v cestnej zeleni na území hlavného mesta SR Bratislavy, finančné prostriedky plánované 
na údržbu drevín v roku 2015, použité finančné prostriedky na údržbu drevín v rokoch 2010-2014.        

4. Informácia  k bodu 3a písm. b): predloženie zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami Hlavným mestom SR 
Bratislavou a spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o., a právne analýzy poskytnuté z OLP.    

5. Informácia o zmluve so Slobodou zvierat, možnosti obnovenia pôvodnej zmluvy alebo vypracovania dodatku 
k zmluve.  

6. Bratislavský lesopark – informácia riaditeľa MS Ing. Vladimíra Kutku  o:  
a) prejazde ťažkých motorových vozidiel cez bratislavský lesopark 
b) o zmluvných vzťahoch s tretími subjektmi  

7. Informácia o dôvodoch: 
c) zamietnutia navrhnutej spolupráce zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy so spoločnosťou RENVIRO 

s.r.o.,  
d) dôvody podanie odvolania sa voči vydanému rozhodnutiu Okresného úradu v Bratislave.  

8. Rôzne  
 
 
Zasadnutie viedol predseda komisie  Radovan Jenčík. 
Na úvod predseda komisie oboznámil prítomných s programom. Zároveň prítomných požiadal o odsúhlasenie   zmien 
poradia prerokovania jednotlivých bodov programu.        
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh   
prítomní: 13 za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Ako prvý bod programu bol prerokovaný bod č. 3 
 
K bodu 3: 
Informácia Oddelenia cestnej komunikácie o možnosti „presunu“ cestnej zelene z OSK na OŽPaMZ. 
Informáciu týkajúcu sa možnosti presunu cestnej zelene z OKDS a OŽPaMZ  podala Mgr. Margita Brynkusová,  
vedúca referátu správy a údržby pozemných komunikácii. 
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Prítomných informovala: 
- o platnej legislatíve, ktorá definuje cestnú zeleň,   
- plochách, ktoré sú zaradené do cestnej zelene, 
- o údržbe cestnej zelene a  nastavenie cykličnosti údržby,   
- finančných prostriedkoch, ktoré sú každoročne vynaložené na tieto účely 

 
V rozprave vystúpili: 

- p. predseda Jenčík  upozornil na skutočnosť, že pri zmene správcu údržby je potrebný aj súhlas dodávateľa 
služby,  t.j. spoločnosti A.R.K. technické služby, s.r.o., ktorá má na tieto práce uzavretú zmluvu  

- p. poslankyňa Šimončičová, upozornila, že sme jediné mesto na Slovensku, kde máme v intraviláne  mesta 
„cestnú zeleň“ a „verejnú zeleň“, žiada aby tento stav bol zmenený a zeleň, ktorá je doposiaľ zaradená do 
cestnej zelene bola preradená. Žiada, aby  údržba a správne konania napr.  o výrube boli riešené v zmysle 
zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení  zmien a doplnkov a nie podľa zákona 
135/1961 o pozemných komunikáciách, kde cestná zeleň, ako aj  správa a údržba tejto zelene je definovaná,  

- p. poslanec Budaj upozornil, že  rozdrobenosť správcov zelene vedie k situáciám, kde pri zanedbaní si 
povinnosti údržby alebo výrube  ako napr. na Námestí SNP, nie je nikto zodpovedný. Požaduje upraviť stav 
na taký, aby bolo jednoznačne možné identifikovať zodpovedný subjekt  resp. osobu. 

- p. poslankyňa Pätoprstá, požiadala p. Brynkusovú o vysvetlenie ako sa nakladá s drevom z vyrúbaných 
stromov. Zároveň požiadala o zaslanie písomných materiálov, ktoré boli zaslané Odd. životného prostredia 
a mestskej zelene.   

   
Uznesenie: 
Komisia žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby zabezpečil administratívno – organizačnú integráciu 
správy zelene, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta.  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 14 za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 1: 
Schválenie rokovacieho poriadku 
 
Uznesenie: 
Komisia prerokovala navrhnuté zmeny  a schvaľuje rokovací poriadok v poslednom predloženom znení.  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 14 za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Voľba členov komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby  z radov 
neposlancov 
 
V riadnom termíne prejavilo  záujem o prácu v komisii 62 uchádzačov. Poslanci komisie prerokovali zoznam 
žiadateľov a rozhodli, že   v komisii bude pracovať 7 členov z radov neposlancov.  Vzhľadom na krátkosť času 
preštudovania  materiálov, ktoré predložili  žiadatelia,  výber  členov z radov neposlancov  nebol   dorokovaný.   
 
Uznesenie: 
Rokovanie o voľbe členov komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby  z radov 
neposlancov presunúť na nasledujúcu komisiu, t.j.  na 11. 3. 2015.   
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 14 za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu 4:  
Predloženie zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou A.R.K. 
technické služby, s.r.o., aj s právnymi  analýzami, ktoré boli k tejto zmluve vypracované.   
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Zmluva  bola zaslaná e-mailom všetkým poslancom komisie.   Podľa písomného vyjadrenia legislatívno - právneho 
oddelenia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,  k  predmetnej zmluve nebola spracovaná právna analýza.  
 
Uznesenie: 
Komisia žiada primátora, aby poveril legislatívno právne oddelenie na vypracovanie analýzy o vypovedateľnosti 
zmluvy so spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o.; zároveň o vypracovanie následkov , ktoré by vyplynuli 
v prípade vypovedania tejto zmluvy.      
 
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 14 za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Informácia o zmluve so Slobodou zvierat, možnosti obnovenia pôvodnej zmluvy alebo vypracovania dodatku  
k zmluve.  
 
Informáciu podala poslankyňa Pätoprstá, ktorá sa zúčastnila dňa 4.2.2015 pracovného stretnutia, ktoré bolo zvolané 
Oddelením životného prostredia a mestskej zelene za účasti zástupcu MP a Slobody zvierat. Cieľom stretnutia bolo 
vyhodnotenie spolupráce medzi Hlavným mestom SR Bratislavy, Slobodou zvierat a MsP pri realizácii služieb 
spojených s odchytom túlavých a zberom uhynutých zvierat. Poslankyňa Pätoprstá  informovala, že pre zefektívnenie  
práce  OŽPaMZ, MP a Slobody zvierat je potrebné  zakúpenie nahrávacie zariadenia na nahlasovanie túlavých 
zvierat.    
 
Uznesenie: 
Informácia  bola zobraná na vedomie, zároveň odporúča zakúpenie nahrávacieho zariadenia na nahlasovanie túlavých 
zvierat. 
 

Zdroj finančných prostriedkov – predaj majetku      
  
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 14 za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
Bratislavský lesopark 
Informáciu podal  riaditeľ  MSB Ing. Vladimír Kutka, prítomných informoval:  

- o platnej legislatíve, ktorá definuje oprávnenosť dopravcov využívať lesné cesty, 
- o dohodách uzatvorených s I. Svätojurskou a.s, a Štátnymi lesmi SR, 
- o nastavených podmienkach s dopravcami  (využívanie siest len počas pracovných dní  do 16:00, cez víkendy 

zvoz nie je realizovaný, dopravcovia sú  oboznámení s tým, že sa nachádzajú v CHKO) 
- o finančnom vyrovnaní za používanie ciest 

 
V rozprave vystúpili: 

- p. poslanec Budaj upozornil na špecifikum územia a požiadal riaditeľa MLB o väčšiu  informovanosť 
verejnosti na aktivity, ktoré prebiehajú v území, informovať verejnosť za akú protihodnotu sú prejazdy 
povolené   

- p. poslankyňa Štasselová  vyzvala  riaditeľa ML o zverejňovanie informácii na  WEB stránke ML, facebooku,  
zverejnenie ťažbovej mapy a pod, tak aby sa predišlo sťažnostiam občanov,    

- pri vyznačovaní ťažby dreva by mala byť prítomná  aj odborná verejnosť,  
 

 
Predseda komisie v zmysle  čl. 8 ods. 2)  Rokovacieho poriadku komisie územného a strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby umožnil účasť verejnosti.  
Na zasadnutí  komisie sa zúčastnili p. Dvorský,  p. Polák  Svoju účasť menovaní odôvodnili tým, že chcú poslancov 
komisie informovať o dlhodobo pretrvávajúcich problémoch usporiadania pozemkov   pod vlastnými   nehnuteľnosti  
v lokalite „Pod Kopáčom“. Menovaní v tejto lokalite sú vlastníkmi  rodinných domov,  časť týchto nehnuteľností  
zasahuje na lesné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a  v správe MLB. Doposiaľ 
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navrhované riešenia zo strany MLB  (výmena pozemkov les za les alebo zmluva o nájme pozemkov)    nie sú 
z dlhodobého hľadiska  prijateľné. 
Táto situácia pretrváva už niekoľko rokov, preto žiadajú poslancov o pomoc pri riešení týchto problémov. 
     

V rozprave vystúpili: 
- p. poslanec Káčer  navrhol, aby bola daná obyvateľom tejto lokality možnosť usporiadania si pozemkov  
- p. poslanec Drozd: užívanie mestských pozemkov bez akéhokoľvek oprávnenia je pre mesto neprijateľné,    

navrhol, aby bola týmto vlastníkom nehnuteľností možnosť odkúpenia pozemkov alebo aby bola s nimi 
uzavretá zmluva o nájme,  

- p. poslankyňa Šimončičová a poslankyňa Pätoprstá súhlasia s odpredajom, ale len pozemkov zastavaných, 
- p. poslankyňa Kimerlingová  upozornila, že túto situáciu pozná už z predchádzajúce volebného obdobia. 

Žiada,  aby boli usporiadané všetky pozemky v tejto lokalite legislatívno - právnou cestou, požaduje na 
všetkých obyvateľov  použiť rovnaký meter.   

 
 
Uznesenie: 
Informácia k bodu 6  bola zobraná na vedomie. 
Komisia požiadala  riaditeľa MLB o sformulovanie požiadaviek a možností riešenia  zabratých pozemkov.  Požiada 
legislatívno–právne oddelenie Magistrátu hlavného mesta SR o vypracovanie právnej analýzy  s dôrazom na 
najvýhodnejšie riešenie situácie pre mesto.     
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 13 za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 7: 
Zamietnutie navrhnutej spolupráce zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy so spoločnosťou RENVIRO s.r.o., 
dôvody podanie odvolania sa voči vydanému rozhodnutiu Okresného úradu v Bratislave.  
 
Písomné stanovisko k danému bodu predložila vedúca Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene:  
K danej problematike je  Oddelením a životného prostredia a mestskej zelene  pripravovaný materiáli do MsZ. 
Materiál do komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby bude predložený až po 
odsúhlasení v OPP.    
 
Uznesenie: 
Informácia  bola zobraná na vedomie. 
      
  
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 13 za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
Ukončenie zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania MsZ o 19:20 h. 
 
 
 
 
 

 Radovan Jenčík, v. r. 
predseda komisie 

 
 
 

 
Zapísala:  
RNDr. Anna Calpašová, tajomníčka komisie 
  


