
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, ktoré sa konalo dňa 14. 2. 2018. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, 

Začiatok rokovania: 16:00h. 

 

Zasadnutie viedol podpredseda komisie Ing. arch. Branislav Kaliský. Na úvod podpredseda 

komisie oboznámil prítomných s programom. Všetci prítomní s navrhovaným programom 

súhlasili. Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ 

nebola po celý čas trvania zasadnutia uznášaniaschopná. Po 5. bode programu podpredseda 

komisie rozhodol, že body budú vypočuté a následne prerokované „per rollam“. Hlasovanie per 

rollam sa z organizačných dôvodov nepodarilo uskutočniť. 
 

 

PROGRAM 

1. Návrh na schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č......../2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane 

drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

2. Návrh na čiastočné vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26.06.2013 

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

1/2016 z 03.02.2016. 

3. Ústna informácia o verejnom obstarávaní - starostlivosť o zeleň. 

4. Informácia o činnosti pracovnej skupiny pre ochranu ovzdušia hl. mesta Bratislavy. 

5. Informácia o stave environmentálnych záťaží v meste. 

6. Návrh riešenia na vybudovanie zberného dvora v mestskej časti Bratislava – Dúbravka, 

ktorý bude slúžiť  i susedným mestským častiam v obvode Bratislava 4. 

7. Informácia o plnení Uznesenia č. 1789/2014 časť C body 1 -10 zo dňa 23.10. 2014 

Mestských lesov Bratislava. 

8. Informácia o príprave koncepcie podpory hlavného mesta SR Bratislavy komerčnej 

výstavby garážových domov v Bratislave 

9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1, mestskej časti Bratislava–

Karlova Ves 

10. Ústna informácia k zmenám a doplnkom 04 Územného plánu hlavného mesta 

SR Bratislavy a k príprave nového Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 

11. Informácia k  verejnému obstarávaniu spoločnosti na letnú, zimnú údržbu, kosenie, 

zametanie a pod. 

12. Rôzne 

 

 



 

K bodu 1 

 

K návrhu boli na komisii prítomní a odpovedali na otázky vedúca Oddelenia životného 

prostredia a mestskej zelene Ing. Katarína Prostejovská a zamestnanci oddelenia Ing. Barbora 

Slabeciusová a JUDr. Lucia Ficzová. Poslankyňa p. Šimončičová si prizvala arboristu p. 

Zelenáka z OZ ISA Slovensko, ktorý komentoval predkladané Metodické usmernenie: 

Starostlivosť o cestnú zeleň a navrhol jeho pripomienkovanie ich organizáciou.  

 

 

Stanovisko komisie k bodu č. 1 „Návrh na schválenie návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č......../2018 o starostlivosti 

o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ 

 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

1. neodporúča prerokovať návrh na najbližšom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy.  

2. odporúča znova prerokovať návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky s mestskými časťami a následne prerokovať na Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

 

Hlasovanie: prítomní 7, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1  

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

navrhuje, aby Metodické usmernenie: Starostlivosť o cestnú zeleň prešlo oponentským 

posudkom ISA Slovensko a boli zapracované ich pripomienky.  

 

 

Hlasovanie: 7 prítomní, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

po opätovnom prerokovaní odporúča schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č......../2018 o starostlivosti o verejnú 

zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

Hlasovanie: 7 prítomní, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 



Komisia nebola uznášaniaschopná. 

K bodu 2 

 

K návrhu boli na komisii prítomní a odpovedali na otázky vedúca Oddelenia životného 

prostredia a mestskej zelene Ing. Katarína Prostejovská a zamestnanci oddelenia Ing. Jana 

Tóthová a JUDr. Lucia Ficzová. 

 

Stanovisko komisie k bodu č. 2 „Návrh na čiastočné vyhovenie protestu prokurátora proti 

Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

4/2013 z 26.06.2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania 

ovzdušia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 1/2016 z 03.02.2016.“ 

 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

1. berie na vedomie predložený materiál  

2. odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

schváliť návrh na čiastočné vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26.06.2013 o 

poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

1/2016 z 03.02.2016. 

 

Hlasovanie: prítomní 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

 

K bodu 3 

 

K informácii o starostlivosti o zeleň ústne informovala a odpovedala na otázky vedúca 

Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene Ing. Katarína Prostejovská. Hovorila o stave 

v akom je momentálne verejné obstarávanie na starostlivosť o zeleň. Spolu s bodom 3 bol na 

programe aj bod 11, keďže tieto bodu spolu úzko súvisia.  

 

Stanovisko komisie k bodu č. 3 „Ústna informácia o verejnom obstarávaní - starostlivosť 

o zeleň.“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

berie na vedomie informáciu o verejnom obstarávaní - starostlivosť o zeleň. 

 

 

Hlasovanie: prítomní 7, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2 

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

 

 



 

K bodu 11 

 

K informácii k  verejnému obstarávaniu spoločnosti na letnú, zimnú údržbu, kosenie, zametanie 

a pod ústne informovala a odpovedala na otázky vedúca Oddelenia životného prostredia a 

mestskej zelene Ing. Katarína Prostejovská. Komisie sa zúčastnil aj riaditeľ sekcie Ing. Marcel 

Held.  

 

Stanovisko komisie k bodu č. 11 „Informácia k  verejnému obstarávaniu spoločnosti na 

letnú, zimnú údržbu, kosenie, zametanie a pod.“ 

 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

žiada absolútne nevykonávať zimnú údržbu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

 

 

Hlasovanie: prítomní 7, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1 

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

žiada Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zrušiť 

verejné obstarávanie a zabezpečiť zimnú údržbu vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom 

vlastnej mestskej spoločnosti. 

 

 

Hlasovanie: prítomní 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 
 

K bodu 4 

 

Informáciu o činnosti pracovnej skupiny predložili vedúca Oddelenia životného prostredia a 

mestskej zelene Ing. Katarína Prostejovská a zamestnanci oddelenia Ing. Jana Tóthová a JUDr. 

Lucia Ficzová. 

 

Stanovisko komisie k bodu č. 4 „Informácia o činnosti pracovnej skupiny pre ochranu 

ovzdušia hl. mesta Bratislavy.“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

odporučiť primátorovi, aby navrhol Ing. Katarínu Šimončičovú ako člena pracovnej skupiny 

pre ochranu ovzdušia hlavného mesta Bratislavy. 

 



 

Hlasovanie: prítomní 5, za: 3, proti: 0, zdržal sa: 2 

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

 

K bodu 5 

 

Informáciu o činnosti pracovnej skupiny predložili vedúca Oddelenia životného prostredia a 

mestskej zelene Ing. Katarína Prostejovská a zamestnanci oddelenia Ing. Pavol Ridilla a JUDr. 

Lucia Ficzová. 

 
 

Stanovisko komisie k bodu č. 5 „Informácia o stave environmentálnych záťaží v meste.“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

odporučiť primátorovi, aby si vyžiadal od Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky zoznam všetkých starých aj súčasných environmentálnych záťaží na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zoznam látok prislúchajúcich k daným 

environmentálnym záťažiam, ktoré majú vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov. 

 

Hlasovanie: prítomní 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 6 

 

 

K návrhu riešenia na vybudovanie zberného dvora v mestskej časti Bratislava – Dúbravka boli 

na komisii prítomní a odpovedali na otázky vedúca Oddelenia životného prostredia a mestskej 

zelene Ing. Katarína Prostejovská a zamestnanci oddelenia Ing. Magdaléna Krajčiová a JUDr. 

Lucia Ficzová. 

 

Stanovisko komisie k bodu č. 6 „Návrh riešenia na vybudovanie zberného dvora 

v mestskej časti Bratislava – Dúbravka, ktorý bude slúžiť  i susedným mestským častiam 

v obvode Bratislava 4.“ 

 

Hlasovanie per rollam neprebehlo.  

 

 

K bodu 7 

 

K plneniu Uznesenia č. 1789/2014 časť C body 1 -10 zo dňa 23.10. 2014 Mestských lesov 

Bratislava sa vyjadril p. riaditeľ Mestských lesov Ing. Juraj Zikmund a prítomná bola vedúca 

Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene Ing. Katarína Prostejovská.  

 
 

Stanovisko komisie k bodu č. 7 „Informácia o plnení Uznesenia č. 1789/2014 časť C body 

1 -10 zo dňa 23.10. 2014 Mestských lesov Bratislava.“ 

 



Hlasovanie per rollam neprebehlo.´ 

 

K bodu 8 

 

S informáciou o príprave koncepcie podpory hlavného mesta SR Bratislavy komerčnej 

výstavby garážových domov v Bratislave členov komisie oboznámil riaditeľ Sekcie správy 

nehnuteľností Mgr. Tomáš Szabo.  
 

Stanovisko komisie k bodu č. 8 „Informácia o príprave koncepcie podpory hlavného 

mesta SR Bratislavy komerčnej výstavby garážových domov v Bratislave.“ 

 

Hlasovanie per rollam neprebehlo. 

 

 

K bodu 9 

 

K návrhu na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1, mestskej časti Bratislava–Karlova 

Ves členov komisie oboznámil riaditeľ Sekcie správy nehnuteľností Mgr. Tomáš Szabo. 

K tomuto bodu boli prizvaní a informovali aj pani starostka MČ Karlova Ves MUDr. Dana 

Čahojová a vedúci Oddelenia územného plánovania MČ Karlova Ves Ing. arch. Peter 

Vaškovič. Diskusie sa zúčastnil aj riaditeľ Sekcie územného plánovania Ing. arch. Mgr. art. 

Silvester Černík.  
 

Stanovisko komisie k bodu č. 9 „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1, 

mestskej časti Bratislava–Karlova Ves“ 

 

Hlasovanie per rollam neprebehlo. 

 

 

K bodu 10 
 

O zmenách a doplnkoch 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy a  príprave nového 

Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy informoval riaditeľ Sekcie územného 

plánovania Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík. 

 

Stanovisko komisie k bodu č. 10 „Ústna informácia k zmenám a doplnkom 04 Územného 

plánu hlavného mesta SR Bratislavy a k príprave nového Územného plánu hlavného 

mesta SR Bratislavy“ 

 

Hlasovanie per rollam neprebehlo. 

 

 

K bodu 11 
 

Tento bod bol prerokovaný po bode č. 3 

 

 

K bodu Rôzne 



 

Informácia k plneniu protikorupčného minima pre Bratislavu 

Hlasovanie per rollam neprebehlo. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Radovan Jenčík 

                                                                                                                   predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Erika Igondová, PhD.  

tajomníčka komisie 


