
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 4. 11. 2015  
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,  
ďalej: Ing. Baláž, riaditeľ sekcie, Ing. Peter Michalička, vedúci Odd. miestnych daní a poplatkov,  JUDr. 
Zuzana Reguli, Odd. životného prostredia a mestskej zelene, Ing.arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka 
Bratislavy 
Začiatok rokovania: 16:00 h. 
 
Zasadnutie viedol predseda komisie  Radovan Jenčík. 
Na úvod predseda komisie oboznámil prítomných s programom.  
 
PROGRAM 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

2. Informácia o výsledku pripomienkového konania  k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzne 
nariadenie hlavného mesta  č. 4/2013   o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 
znečisťovania ovzdušia   

3. Návrh opatrení proti dopravnému kolapsu    
4.   Rôzne 

 
 
K bodu 1: 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
Ústnu informáciu k predloženému návrhu podali Ing. Peter Michalička, vedúci Odd. miestnych daní 
a poplatkov a JUDr. Zuzana Reguli, Odd. životného prostredia a mestskej zelene 
 
Uznesenie: 

a) Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby hlavného mesta SR 
Bratislavy informáciu berie na vedomie „Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady“.  

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

Bratislavy predložený návrh odporúča Mestskému zastupiteľstvu  hlavného mesta SR Bratislavy aby 
v predloženom návrhu VZN č. 13/2012 v Čl. 1 ods. 1 písm. f) zmenil výšku poplatku na najnižšiu 
možnú sadzbu   

 

prítomní: 10 
za: 5, proti: 5, zdržal sa: 0 
Komisia hlasovaním neodsúhlasila predložený návrh 
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K bodu 2: 
Informácia o výsledku pripomienkového konania  k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzne nariadenie hlavného 
mesta  č. 4/2013   o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia   
 

 

Uznesenie: 
Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy berie na vedomie informáciu o výsledku pripomienkového 
konania verejnosti k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. 

 
 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predloženú informáciu 
prítomní: 9 za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu 3: 
Návrh opatrení proti dopravnému kolapsu    
Prítontých poslancov oboznámila s predloženým materiálom Ing. Soňa Svoreňová.  
 
Uznesenie: 
Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy navrhuje materiál prepracovať, prerokovať odbornými 
útvarmi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,  s odbornou verejnosťou a až potom predložiť na 
rokovanie do komisii.  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predloženú informáciu 
prítomní: 8 za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 4: 
Rôzne  
 
Uznesenie: 
Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uzniesla, že zvolá mimoriadnu komisiu, na ktorej sa 
bude zaoberať návrhom finančného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 -2018 v termíne 
do 14 dní. Na komisiu budú prizvaní:  

- Ing. Kasander, riaditeľ finančnej sekcie  
- Ing.arch. Mgr. art.  Silvester Černík, riaditeľ sekcie územného plánovania  
- Ing. Baláž, riaditeľ sekcie správy komunikácií, ŽP a stavebných činností  
- Ing. Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia a mestskej zelene  

 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predloženú informáciu 
prítomní: 8 za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 

 
 

                                   Radovan Jenčík, v. r. 
                                   predseda komisie 
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Zapísala:  
RNDr. Anna Calpašová, tajomníčka komisie 
  


