
KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA A VÝSTAVBY 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby MsZ, ktoré sa konalo dňa 15. 8. 2018. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, 

Začiatok rokovania: 15:00h. 
 

Zasadnutie viedol Radovan Jenčík, predseda komisie. Do bodu rôzne navrhla poslankyňa 

Pätoprstá prerokovať postreky proti komárom a používanie roundupu. Všetci prítomní 

s programom súhlasili. 

 

 

PROGRAM 

 

1. Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy - Zmeny a doplnky 04  

2. Informácia k aktuálnemu stavu nového Územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy 

3. Rôzne 

 

K bodu 1 

 

K Zmenám a doplnkom Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy boli prítomní riaditeľ 

Sekcie územného plánovania Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, vedúca Oddelenia 

obstarávania územnoplánovacích dokumentov Ing. arch. Silvia Gálová a zamestnanci 

oddelenia Mgr. art. Katarína Štefancová, Mgr. Tomáš Pavelka a zamestnankyňa Oddelenia 

usmerňovania investičnej činnosti JUDr. Ľudmila Volfová. Ďalej boli prítomní vedúca 

oddelenia stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov Ing. arch. Karin 

Lexmann a zamestnanec oddelenia Mgr. Marián Rohaľ. 

 

Do diskusie sa prihlásil ako prvý poslanec Ing. Slavomír Drozd, ktorý hovoril o uznesení 

Mestského zastupiteľstva, ktoré hovorí o tom, že na komisiu mal byť materiál predložený ešte 

pred schvaľovaním a odoslaním na Okresný úrad Bratislava (OÚ BA). Riaditeľ sekcie Ing. 

arch. Mgr. art. Silvester Černík uviedol, že materiál mal byť k dispozícii po odoslaní listov na 

Odbor pozemkový a lesný a Odbor opravných prostriedkov. Takisto uviedol, že postup je 

v súlade so zákonom. Predseda komisie a podpredseda komisie hovorili o pracovnom stretnutí 

u primátora JUDr. Iva Nesrovnala, kde sa dohodlo, že skôr ako pôjde materiál na OÚ BA bude 

predložený na komisiu (majú zápis zo stretnutia). Ďalej sa diskutovalo o predloženom materiáli 

a jednotlivých zmenách  za účasti prítomných pod vedením vedúcej Oddelenia obstarávania 

územnoplánovacích dokumentov Ing. arch. Silvie Gálovej, ktorá vysvetlila dôvody odstránenia 

niektorých zmien na základe vyhodnotenia pripomienok a odborného posúdenia. Do diskusie 

sa prihlásil Ing. Václav Fekete z Vajnor, ktorý nesúhlasil so ZaD 04 vo Vajnoroch. Hovoril 

o nebezpečenstve vysokých hladín podzemnej vody, ktorá nie je vhodná pre takýto typ 

zástavby. Hovoril o petícii občanov, ktorá sa v tejto súvislosti pripravuje. 

 



Stanovisko komisie k bodu č. 1 „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy - Zmeny 

a doplnky 04 “ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

A.) vyjadruje nespokojnosť s postupom spracovania Zmien a doplnkov 04 Územného 

plánu hlavného mesta SR Bratislavy a  

 

B.) neodporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Zmeny 

a doplnky 04.  

 

Hlasovanie: prítomní 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0  

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

 

K bodu 2 

 

K informácii o aktuálnom stave nového Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy boli 

prítomní hore uvedení zamestnanci Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. 

 

O aktuálnom stave nového Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy informovala vedúca 

oddelenia stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov Ing. arch. Karin 

Lexmann. Takisto odpovedala na otázku poslankyne Ing. arch. Lucie Štasselovej v akom stave 

je Územný generel školstva, ktorý bol v roku 2014 zobratý na vedomie MsZ hl. mesta 

Bratislavy a neustále sa pracuje na aktualizácii dát.  

 

Komisia nepredložila k tomuto bodu žiadne uznesenie/stanovisko. 

 

 

Rôzne 

 

V bode rôzne sa diskutovalo o podkladoch pre územný plán týkajúcich sa reklamného smogu 

a v akom je štádiu ich príprava. Hlavná architektka Ing. arch. Ingrid Konrád informovala, že 

momentálne sa pripomienkujú Asociáciou vonkajšej reklamy. V diskusii sa hovorilo 

o postrekoch proti komárom a používaní roundupu a na záver sa poslanci zhodli na stanovisku 

v ktorom žiadajú o informovanie v septembrovej komisii. 

 

 

Stanovisko komisie k bodu Rôzne 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

1. žiada hlavnú architektku na ďalšie zasadnutie komisie predložiť informáciu 

o podkladoch k reklamnému smogu pre nový územný plán prípadne pre zmeny 

a doplnky. 



2. žiada Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene o informáciu k používaniu 

roundupu alebo chemických prostriedkov na ničenie buriny v Bratislave (kto to 

objednal, aplikoval, koľko to stálo). 

3. žiada Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene o informáciu k postrekom proti 

komárom (kto to objednal, aplikoval, koľko to stálo) 

 

Hlasovanie: prítomní 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0  

Komisia nebola uznášaniaschopná. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                   Radovan Jenčík 

                                                                                                                   predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Erika Igondová, PhD.  

tajomníčka komisie 

 


