
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 13. 5. 2015 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,  
ďalej: Ing.arch.  Mgr.art. Silvester Černík, zástupca riaditeľa magistrátu a vedúci oddelenia koordinácie 
územných systémov,  Ing.arch. Tatiana Ďurčanská, oddelenie územných generelov a GIS, JUDr. Mgr. 
Miloslav Hrádek, riaditeľ spoločnosti Marianum, Ing. Roman Achimský, generálny riaditeľ OLO, a.s. , Ing. 
Vetrák, Ing. Verčimák, Ing. Krechňák, p. Jana Poliačiková  
 
Začiatok rokovania: 16:00 h. 
 
Zasadnutie viedol predseda komisie  Radovan Jenčík. 
Na úvod predseda komisie oboznámil prítomných s programom.  
 
PROGRAM 
 

1. Plnenie uznesení 
2. Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy  
3. Návrh na postup primátora hlavného mesta SR Bratislava s cieľom novelizovať zákon č. 657/2004 

Z. z. o tepelnej energetike   
4. Rôzne 

a)  Nový zákon o odpadoch a jeho vplyv na legislatívu Hlavného mesta SR Bratislavy (Štatút hl.m.      
     SR Bratislavy, VZN o odpadoch, VZN o miestnom poplatku) 

            b)  Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie  
                  druhotných surovín  
            c)  PRIMA PARK II   
 
 

K bodu 1 : 
Ústnu informáciu podal predseda komisie Radovan Jenčík 
 
K bodu 2 : 
 

Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy 

Ústnu informáciu podali:  JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, a Ing.arch. Tatiana Ďurčanská. 
Prítomných informovali  o aktuálnom  stave riešenia nedostatku hrobových miest v súčasných cintorínoch, s 
výberom lokalít pre umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy, ako aj  s vyhodnotením 
priestorových a funkčných podmienok umiestnenia nového cintorína.  
 
Uznesenie: 

a) Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby odporúča predložený 
materiál prerokovať na Mestskej rade ako I. alternatívu riešenia návrhu lokalít, t.j. horizont 5 rokov. 

 
      Hlasovanie komisie:  
      prítomní: 10 za: 5, proti: 0, zdržal sa: 5 
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b) Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby odporúča predložiť 

návrh lokalít na umiestnenie nového cintorína, t.j. potenciálnych pozemkov  a širších vzťahov so 
zohľadnením vlastníckych vzťahov a Generelu dopravy výhľadovo na 20 rokov.  

 
  Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
  prítomní: 10 za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 

    
   

K bodu 3 : 
 
Ústnu informáciu o strategickom dokumente „Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti 
tepelnej energetiky“,  ako aj  návrh na postup primátora hlavného mesta SR Bratislava s cieľom novelizovať 
zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podal Ing. Vetrák, Ing. Verčimák, Ing. Krechňák. 

 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predložený materiál berie 
na vedomie a odporúča materiál predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva.  

 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 10 za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1 

 
K bodu 4 : 
 
4a):  Informáciu o nevyhnutých zmenách v Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy a VZN o odpadoch podal 
predseda komisie Radovan Jenčík.  
 
4b):   Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie                    
         druhotných surovín   podal Ing. Roman Achimský, generálny riaditeľ OLO, a.s.  
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predloženú informáciu   
berie na vedomie a odporúča  materiál o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného 
zberu a recyklácie  druhotných surovín predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva. 

 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 10 za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
4c) S dôvodmi podania petície proti stavbe „PRIMA PARK II“ komisiu územného a strategického  
      plánovania, životného prostredia a výstavby ústne oboznámila p. Jana Poliačiková. 
      Prítomných informovala, že na základe   mandátu obyvateľov dotknutej stavby  trvá na tom,    
      že navrhovaný projekt budovy: 

• naďalej neúmerne zaťažuje uvedenú lokalitu  
• neúmerne a neudržateľne zaťažuje statickú aj  dynamickou dopravou, 
• nezohľadňuje zaťaženie lokality v súvislosti s rekonštrukciou Yossaria Plaza, 
• zhorší životné prostredie pre chránené druhy dažďovníkov a netopierov, ktoré sa v tejto lokalite 

zatiaľ hojne vyskytujú 
• zhorší kvalitu bývania v danej lokalite vzhľadom na množstvo hmoty, ktorá sa tam plánuje postaviť                          

 
       Petíciu podpísalo  viac ako 3000 občanov. 
        
       Zároveň prítomných informovala, že  na rokovaní miestneho zastupiteľstve v Ružinove investor  
       disponoval osobnými údajmi z petičných hárkov, ktoré boli doručené na Magistrát hlavného mesta SR  
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       Bratislavy. Túto informáciu potvrdili aj p. poslankyňa Ing. arch. Lucia Štasselová a  p. poslanec Ing.   
Slavomír Drozd.      
 
 
Uznesenie: 

a) Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predložený návrh 
berie   na vedomie a odporúča  materiál predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva. 

 
b) Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby odporúča  

riaditeľovi Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy preveriť, za akých okolností došlo k úniku 
osobných údajov z petičných hárkov doručených na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 10 za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Doplňujúce uznesenie: 
 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby odporúča riaditeľovi 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy pripraviť  informáciu, akým spôsobom sa mesto zapojí do 
projektu „SMART CITY a MOBILITY“,  ktoré sa bude konať 15. až 16. 10. 2015 v Bratislave.  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 10 za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 

                            
                               Radovan Jenčík, v. r. 

                             predseda komisie 
 
 

 
 
Zapísala:  
RNDr. Anna Calpašová, tajomníčka komisie 
  
 
 
 


