
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 13. 6. 2018. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, 

Začiatok rokovania: 16:00h. 

 

Zasadnutie viedol predseda komisie Radoslav Jenčík. Na úvod predseda komisie oboznámil 

prítomných s programom. Oznámil, že projekt „Živé námestie“ nakoniec nebude 

odprezentovaný nakoľko prezentujúci sa nemohli zúčastniť a že verejná prezentácia bude 

v kaviarni Lab.cafe o 19:00h. Tento projekt bude pripravený aj ako materiál do MsZ. Do 

programu pridal bod Kaštieľ Rusovce. Všetci prítomní s navrhovaným programom súhlasili.  

 
 

 

PROGRAM 

 

1. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických 

vyhliadkach do budúcnosti.  

2. Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy  na roky 2010 – 2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných plánov Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 na 

obdobie rokov 2018 – 2020. 

3. Kaštieľ Rusovce 

4. Rôzne 

 

 

K bodu 1 

 

K informácii boli na komisii prítomní vedúca Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene 

Ing. Katarína Prostejovská a zamestnankyňa oddelenia Ing. Magdaléna Krajčiová.  

 

Uznesenie komisie k bodu č. 1 „Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 

separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

1. Na základe Štatútu fondu rozvoja OLO a.s. z roku 2013 (schváleného jediným 

akcionárom dňa 17.12.2013), neodporúča presúvať zisk z OLO a.s., ale ponechať ho 

spoločnosti pre reprodukciu existujúceho majetku a ďalší investičný rozvoj. 

 



2. odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie 

Informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických 

vyhliadkach do budúcnosti. 

 

Hlasovanie: prítomní 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0  

Komisia bola uznášaniaschopná. 

 

 

 

K bodu 2 

 

K návrhu bola na komisii prítomná a odpovedala na otázky Eva Ryder, PhDr. Z Oddelenia 

stratégia a projektov – Referátu projektového riadenia. Hovorila o aktivitách a ich plnení. 

Komplexné hodnotenie je prezentované v tabuľke, ktorá bola prílohou materiálu. V rámci 

diskusie sa objavili rôzne pripomienky. Dohodlo sa, že poslanci svoje pripomienky prepošlú do 

konca júna 2018. 

 

Uznesenie k bodu č. 2 „Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy  na roky 2010 – 2020 za rok 2017 a aktualizácia 

Akčných plánov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2010 – 2020 na obdobie rokov 2018 – 2020.“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

1. odporúča dopracovať materiál podľa pripomienok členov komisie, ktoré predložia do 

konca júna 2018. 

2. po dopracovaní pripomienok predložiť na opätovné prerokovanie na septembrové 

zasadnutie Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby.  

3. zoznam pripomienok bude preposlaný všetkým poslancom Komisie územného a 

strategického plánovania, životného prostredia a výstavby.  

 

 

Hlasovanie: prítomní 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

Komisia bola uznášaniaschopná. 

 

K bodu 3 

 

Prerokovanie tohto zámeru navrhla poslankyňa Ing. arch. Lucia Štasselová. 

 

Uznesenie k bodu č. 3 „Kaštieľ Rusovce“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

1. žiada primátora, aby požiadal Úrad vlády Slovenskej republiky o zorganizovanie 

verejnej prezentácie projektu rekonštrukcie Kaštieľa Rusovce pre širokú verejnosť, 



nakoľko sa jedná o významnú stavbu a národnú kultúrnu pamiatku nachádzajúcu sa na 

území mesta Bratislava. 

2. žiada Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby 

podporilo žiadosť Slovenskej komory architektov o vypísanie medzinárodnej súťaže. 

 

 

Hlasovanie: prítomní 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

Komisia bola uznášaniaschopná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Radovan Jenčík 

                                                                                                                   predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Erika Igondová, PhD.  

tajomníčka komisie 


