
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 18. 4. 2018. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, 

Začiatok rokovania: 16:00h. 

 

Zasadnutie viedol predseda komisie. Body 4. a 5. boli predradené ako 1. a 2. Všetci prítomní 

s navrhovaným programom súhlasili. 
 

 

PROGRAM 

1. Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav postupu 

pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 

2. Informácia o plnení Uznesenia  č. 1405/2014 časť C bod 1 - Akčný plán udržateľného 

energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 

3. Informácia k Zmenám a doplnkom 04 a k novému Územnému plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

.........../2018 z ............., ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 

5. Návrh na prerokovanie a schválenie Koncepcie rozvoja Mestských lesov v Bratislave 

6. Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav postupu 

pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 

7. Informácia o plnení Uznesenia  č. 1405/2014 časť C bod 1 - Akčný plán udržateľného 

energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

K bodu 1 

 

S informáciou o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 prišiel komisiu 

oboznámiť Ing. Roman Chovanec vedúci Oddelenia energetického manažmentu. 

 

 



Uznesenie komisie k bodu č. 1 „Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 

zo dňa 26. 6. 2013 - Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zobrať 

na vedomie informáciu o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013. 

 

 

Hlasovanie: prítomní 9, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2  

Komisia bola uznášaniaschopná. 

 

 

K bodu 2 

 

S informáciou o plnení Uznesenia č. 1405/2014 časť C bod 1 prišiel komisiu oboznámiť Ing. 

Roman Chovanec vedúci Oddelenia energetického manažmentu. 

 

 

Uznesenie k bodu č. 2 „Informácia o plnení Uznesenia  č. 1405/2014 časť C bod 1 - Akčný 

plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR 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 zobrať 

na vedomie informáciu o plnení Uznesenia č. 1405/2014 časť C bod 1 zo dňa 30. 1. 2014. 

 

 

Hlasovanie: prítomní 10, za: 6, proti: 2, zdržal sa: 2 

Komisia bola uznášaniaschopná. 

 

 

K bodu 3 

 

Informovať o Zmenách a doplnkoch 04 a prípravách na novom územnom pláne hlavného mesta 

SR Bratislavy prišiel vedúci Sekcie územného plánovania Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík. 

 

Uznesenie k bodu 3: „Informácia k Zmenám a doplnkom 04 a k novému Územnému 

plánu hlavného mesta SR Bratislavy“ 
 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

berie na vedomie informáciu k Zmenám a doplnkom 04 a k novému Územnému plánu 

hlavného mesta SR Bratislavy 

 

Hlasovanie: prítomní 10, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1 

Komisia bola uznášaniaschopná. 



K bodu 4 

 

Prezentovať návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy prišla zamestnankyňa Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene Ing. 

Magdaléna Krajčiová. 

 

Uznesenie k bodu 4 „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. .........../2018 z ............., ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a ktorým 

sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov.“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

a.) schváliť Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v 

znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 

 

b.)  zahájiť proces zrušenia množstevného zberu drobného stavebného odpadu. 

 

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

Komisia bola uznášaniaschopná. 

 
 

 

 

 



K bodu 5 

 

Bod do programu „Návrh na prerokovanie a schválenie Koncepcie rozvoja Mestských lesov 

v Bratislave“ a jeho prerokovanie iniciovala poslankyňa Ing arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá. 

Prítomní boli a odpovedali na otázky Ing. arch. Peter Žalman, CSc a RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. 

 

 

Uznesenie k bodu 5 „Návrh na prerokovanie a schválenie Koncepcie rozvoja Mestských 

lesov v Bratislave“ 

 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

a.) odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy    

schváliť Koncepciu rozvoja Mestských lesov v Bratislave 2018-2021. 

 

      b.) žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

 

1. zabezpečil spracovanie Zonácie Mestských lesov v Bratislave v súlade s Koncepciou rozvoja 

Mestských lesov v Bratislave a Akčným plánom do 31.5.2018. 

 

2. predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 

o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja Mestských lesov v Bratislave do 31. 01. 2019 a 

každoročne vždy na prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v danom roku až do roku 2021 

vrátane. 

 

 

Hlasovanie: prítomní 11, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1  

Komisia bola uznášaniaschopná. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                   Radovan Jenčík 

                                                                                                                   predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Erika Igondová, PhD.  

tajomníčka komisie 


