
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 30. 11. 2015  

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,  

ďalej: Ing. Baláž, riaditeľ sekcie správy komunikácií, ŽP a stavebných činností, Ing. Katarína Prostejovská, 

vedúca OŽPaMZ, Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ finančnej sekcie,  Ing. Lucia Behuliaková, referát 

rozpočtu a kontrollingu,  Ing.arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka Bratislavy, Ing.arch. Mgr. art.  

Silvester Černík, riaditeľ sekcie územného plánovania,  Bc. Miriam Cáderová, Ústredná evidencia sťažností 

 

Začiatok rokovania: 16:00 h. 

 

Zasadnutie viedol predseda komisie  Radovan Jenčík. 

Na úvod predseda komisie oboznámil prítomných s programom.  

 

PROGRAM 

1. Návrh rozpočtu  hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 -2018  

2. Petícia občanov proti navrhovanému charakteru výstavby budúceho Danubia Parku 

3. Petícia občanov za schválenie výstavby rekreačno-športového strediska  Danubia Park 

4. Plnenie uznesení 

5. Rôzne 

 

 

K bodu 1: 

Návrh rozpočtu  hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 -2018.  

Ústnu informáciu k predloženému návrhu podal Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ finančnej sekcie.  

Prítomných oboznámil s rozpočtom pre rok 2016 v jeho v príjmovej a výdavkovej časti, použitím 

peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016, záväznými ukazovateľmi, úlohami  a limitmi 

rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta. 

Uviedol, že návrh rozpočtu  je predkladaný v novej programovej štruktúre, ktorej cieľom je sprehľadniť 

výdavkovú časť rozpočtu a priblížiť ho občanom a prioritám mesta tak, aby jednoduchším a jednoznačným 

jazykom informoval, na aký účel sú vynakladané finančné prostriedky na jednotlivé verejné služby.  

 

Uznesenie: 

Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 30.11.2015 berie na vedomie predložený „Návrh 

rozpočtu na roky 2016 – 2018“ a zároveň  predložený materiál  odporúča prerokovať na  Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 

prítomní: 9 za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

 

 

K bodu 2: 

Ústnu informáciu k predloženej petícií podala Bc. Miriam Cáderová z Ústrednej evidencie sťažností, , 

prítomných oboznámila s obsahom petície:   

Petíciu podporilo: 3 531 osôb  

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11019754&p1=81931
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Predloženou petíciou chcú občania docieliť, aby investor postupoval v súlade s Územným plánom hlavného 

mesta SR Bratislavy z roku 2007 v znení zmien a doplnkov, aby dané územie bolo prístupné pre všetkých 

občanov a aby slúžilo širokej verejnosti na športovo – rekreačné využitie . 

 

K danej petícii sa vyjadrila p. poslankyňa Gabriela Ferenčáková, poukázala na rozpor s Územným plánom 

hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007 v znení zmien a doplnkov, ako aj na neriešenie dopravnej 

situácie v tomto území.  

 

 

Uznesenie: 

Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 30.11.2015 berie na vedomie predložený materiál  

 „Petícia proti navrhovanému charakteru výstavby budúceho Danubia Parku“  a materiál odporúča predložiť 

do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 

prítomní: 11 za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 3: 

Ústnu informáciu k predloženej petícií podala Bc. Miriam Cáderová z Ústrednej evidencie sťažností,  

prítomných oboznámila s obsahom petície:   

Petíciu podporilo: 8 486 osôb.  

V petícií občania žiadajú o podporu a schválenie výstavby rekreačno-športového strediska Danubia Park na 

brehu Hrušovskej zdrže Vodného diela Gabčíkovo v lokalite Čunovo.  

 

 

Uznesenie: 

Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 30.11.2015 berie na vedomie predložený materiál  

„Petícia občanov za schválenie výstavby rekreačno–športového strediska Danubia Park“  a materiál 

odporúča predložiť do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 

prítomní: 11 za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 4: 

Informácia o výsledku plnenia uznesení podala RNDr. Anna Caplašová, tajomníčka komisie.   
 

Uznesenie: 

Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy informáciu berie na vedomie.  

 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predloženú informáciu 

prítomní: 10 za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 5: 

Rôzne:  V bode rôzne vystúpil Ing. Hrbáň, ktorý predstavil  zámer využitia územia „Sosnová“,  ako jednej 

zo zanedbaných  loklít  na území Bratislavy, ale ktorá má zároveň potenciál na efektívnejšie využitie 

v prípade, že bude „pre obyvateľov s obyvateľmi“ prostredníctvom napr. stavebného spoločenstva. Uviedol 

príklady z Rakúska a NSR, kde takého využitie mestského priestoru sa stretlo s veľkým úspechom.     
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Uznesenie: 

Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy informáciu berie na vedomie.  

 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predloženú informáciu 

prítomní: 9 za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

                                   Radovan Jenčík 

                                   predseda komisie 

 

Zapísala:  

RNDr. Anna Calpašová, tajomníčka komisie 

  

Na území Bratislavy je veľké 

množstvo nevyužívaných 
plôch a zanedbaných 
a zanedbaných 


