
 
 

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 konaného dňa 15. 4. 2015 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,  
ďalej: Ing. Miroslav Bielko, (vedúci oddelenie správy nehnuteľností), Ing.arch. Mgr. art. Silvester Černík (zástupca 
riaditeľa magistrátu a vedúci oddelenia koordinácie územných systémov), p.  Vagač, spolupredkladateľ petície 
„Petícia občanov za zachovanie parkov pri Justičnom paláci“.  
 
Začiatok rokovania: 16:00 h. 
 
PROGRAM 
 

1. Prerokovanie a schválenie náplne činnosti komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby.  

2. Voľba členov  komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby  z radov 
neposlancov 

3. Prerokovanie materiálu „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12290/1, parc. č. 12290/12 spoločnosti PBL s. r. o. so 
sídlom v Bratislave“.  

4. Prerokovanie materiálu „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1, spoločnosti SLOVAK INVESTM“.  

5. 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 a na návrh p. Šimončičovej doplnenie programu v bode „Rôzne“.        
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh   
prítomní: 11 za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Ako prvý bod programu bol prerokovaný bod č. 3 a 4 
  
K bodu 3 a 4:  
 

3.  Prerokovanie materiálu „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12290/1, parc. č. 12290/12 spoločnosti PBL s. r. o. so sídlom 
v Bratislave“.  
4.    Prerokovanie materiálu „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1, spoločnosti SLOVAK INVESTIM“. 

 
Informáciu podal Ing. Miroslav Bialko, vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Uznesenie: 

a) Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby odporúča MsZ nezaradiť 
materiál do programu MsZ na 30.4.2015, kým nie je vypracovaná metodika predaja pozemkov vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy.  

b) Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby odporúča primátorovi 
Hlavného mesta SR Bratislava aby zabezpečil spracovanie „Metodiky predaja pozemkov vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy“.   

 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 12 za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1 
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K bodu 2:  
Voľba členov  komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby  z radov neposlancov 
 
Uznesenie: 

a) Poslanci komisie prerokovali zoznam žiadateľov a rozhodli, že komisia nebude mať stálych členov komisie z   
 radov neposlancov.   

b) Komisia schvaľuje, že každý člen komisie má nárok prizvať si ku konkrétnemu bodu programu, resp. 
problematike dvoch odborníkov bez ďalšieho súhlasu ostatných členov komisie. 

 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 12 za: 7, proti: 5, zdržal sa: 0 
 
K bodu 1:  
Prerokovanie a schválenie náplne činnosti komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby.  
 
Uznesenie: 
Komisia prerokovala náplň činnosti  a schválila náplň predloženom znení.  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 10 za: 8, proti: 0, zdržal sa:2 
 
K bodu 5:  Rôzne  
 
Na návrh p. Šimončičovej  v komisii  vystúpil  p.  Vagač, spolupredkladateľ petície „Petícia občanov za zachovanie 
parkov pri Justičnom paláci“.  Prítomných oboznámil s dôvodmi, ktoré viedli občanov k vypísaniu petície. 
    
Uznesenie: 

a) Komisia informáciu vzala na vedomie  
b) Komisia žiada primátora o zastavenie konania vo veci výstavby garáže pri Justičnom paláci 
c) V súvislosti s Dopravným gelerelom,  komisia žiada predložiť zásady rozvoja statickej dopravy v Bratislave 

 
Doplňujúce uznesenia: 
 
Komisia žiada primátora o zabezpečenie prípravy materiálu,  ktorý  vo variantoch popíše rozsah prác a časový 
harmonogram a to pre: 

1. Dokončenie a schválenie  ZaD 04 
2. Obstaranie  a  schválenie ZaD 06 
3. Obstaranie, spracovanie a schválenie nového územného plánu hlavného mesta  
 
Tento materiál žiadame predložiť do júnovej komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby, zároveň pripraviť informačný materiál do septembrového zastupiteľstva.      

 
 
 
 
 

                             Radovan Jenčík, v. r. 
                             predseda komisie 

 
 

 
 
 
Zapísala:  
RNDr. Anna Calpašová, tajomníčka komisie 
  


