
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 23. 9. 2015 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,  
ďalej: Ing.arch.  Mgr.art. Silvester Černík, zástupca riaditeľa magistrátu a vedúci oddelenia koordinácie 
územných systémov,  Ing.arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka, JUDr. Zuzana Reguli, Ing. Eva 
Kanyicska Sima, Oddelenie životného prostredia, Ing. Kutka, riaditeľ MLB  
Začiatok rokovania: 16:00 h. 
 
Zasadnutie viedol predseda komisie  Radovan Jenčík. 
Na úvod predseda komisie oboznámil prítomných s programom.  
 
PROGRAM 

1. Možnosti spolupráce s fimou Renviro, s.r.o. na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
2. Návrh VZN hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl. m. SR Bratislavy č. 4/2013 

o poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom znečisstenia ovzdušia.  
3. ÚPN Zmeny a doplnky 04; príprava nového územného plánu, ÚP -Z Bratislavaské nábrežie - ústna 

informácia o stave spracovania materiálov. 
4. Návrh lokalít na umiestnenie nového cintorína.  
5. Kritéria nakladania s pozemkami hlavného mesta SR  pod garážami vo vlastníctve iných subjektov. 
6. Koncepcia rozvoja horskej cyklistiky na území Mestských lesov v Bratislava 
7. Rôzne 

 
 
K bodu 1: 
Bod č. 1: Možnosti  spolupráce s firmou Renviro, s.r.o. na území hlavného mesta SR Bratislavy Komisia 
územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby neprerokovala z dôvodu, že k danej 
problematike sa vyjadrí až po nadobudnutí účinnosti (1.1.2016) nového zákona o odpadoch a schválení 
nového VZN o nakladaní s komunálnym odpadom.  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 8 za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 :  
 

Ústnu informáciu k predloženému návrhu  „ Návrh VZN hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN hl. m. SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom znečisstenia 
ovzdušia“ podala JUDr. Zuzana Reguli, Ing. Eva Kanyicska Sima z  Oddelenia životného prostredia 
a mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predložený materiál berie 
na vedomie a odporúča predložený predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 10 za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu 3 :  
Ústnu informáciu k predloženému k ÚPN Zmeny a doplnky 04; príprava nového územného plánu, ÚP -Z 
Bratislavaské nábrežie - ústna informácia o stave spracovania materiálov podal Ing.arch. Mgr.art. Silvester 
Černík, zástupca riaditeľa magistrátu a vedúci oddelenia koordinácie územných systémov  
 
Uznesenie: 

a) Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby hlavného mesta SR 
Bratislavy žiada p. Ing. arch. Mgr. art. Silvestra Černíka a Ing. arch. Ingrid Konrád, aby do ďalšej 
komisie, t.j. v termíne do 14.10.2015 predložili svoj návrh personálnych a finančných požiadaviek 
pre potreby rozpočtu na rok 2016  

 
b) Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby hlavného mesta SR 

Bratislavy žiada p. Ing. arch. Mgr. art. Silvestra Černíka, aby do ďalšej komisie, t.j. v termíne do 
14.10.2015 predložil návrh harmonogramu spracovania nového územného plánu s časovými 
a finančnými míľnikmi.  

 
c) Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby hlavného mesta SR 

Bratislavy žiada p. hlavnú architektku Ing. arch. Ingrid Konrád, aby v termíne do 15.11.2015 
zorganizovala workshop k stvárneniu Kamenného námestia a širších vzťahov (blok 17/9). 

 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 12 za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
 

K bodu 4 :  
Ústnu informáciu k materiálu „Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na 
území Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok“ podal Ing.arch. Mgr.art. Silvester 
Černík, zástupca riaditeľa magistrátu a vedúci oddelenia koordinácie územných systémov  

 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predložený materiál berie 
na vedomie a odporúča predložený návrh predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
SR Bratislavy.  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 9 za: 6, proti: 2, zdržal sa:1 

 
K bodu 5 :  
Ústnu informáciu k materiálu „Kritéria nakladania s pozemkami HMSR pod garážami vo vlastníctve iných 
subjektov podala  hlavná architektka Ing.arch. Ingrid Konrád.  
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predložený materiál berie 
na vedomie a odporúča predložený návrh predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
SR Bratislavy.  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 8 za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 
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K bodu 6 :  
 
Ústnu informáciu k materiálu „Koncepcia rozvoja horskej cyklistiky na území Mestských lesov 
v Bratislava“ podal  riaditeľ Mestských lesov Bratislava Ing. Vladimír Kutka.  
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predložený materiál berie 
na vedomie a odporúča predložený návrh predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
SR Bratislavy.  

 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 8 za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
K bodu 7 :  
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby žiada informáciu k riešeniu 
problému neoprávneného záberu lesných pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a správe 
Mestských lesov v Bratislave. Požiadavka bola daná v uznesením č. 6 Komisiou územného a strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby vo februári 2015.  

 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 8 za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
 
 
 

                             Radovan Jenčík, v. r. 
                             predseda komisie 

 
Zapísala:  
RNDr. Anna Calpašová, tajomníčka komisie 
  


