
KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA A VÝSTAVBY 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby MsZ, ktoré sa konalo dňa 19. 9. 2018. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, 

Začiatok rokovania: 16:00h. 

 

Zasadnutie viedol Radovan Jenčík, predseda komisie. 

 

N úvod predseda komisie upravil program, a to v dole uvedenom poradí. Všetci s navrhovaným 

programom súhlasili. 

 

PROGRAM 

 

1. Informácia k postrekom proti komárom (kto to objednal, aplikoval, koľko to stálo). 

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

3. Vyhlásenie Prírodnej rezervácie Pramene Vydrice  

4. Informácia k používaniu roundupu alebo chemických prostriedkov na ničenie buriny 

v Bratislave (kto to objednal, aplikoval, koľko to stálo). 

5. Návrh na predaj, alebo nájom ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13, parc. č. 885/12, a stavby so 

súpis. č. 283, spoločnosti Vydrica a. s., so sídlom v Bratislave. Prezentácia - spoločnosť 

Vydrica a.s.  

6. Informácia o podkladoch k reklamnému smogu pre nový územný plán prípadne pre 

zmeny a doplnky.  

7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v 

Bratislave,  k. ú. Petržalka, parc. č.  2848/160, 2848/6, 2848/7, 2848/8, 2848/9, 2848/10, 2848/11, 

2848/12, 2848/26, 2848/27, 2848/28, 2848/29, 2848/30, 2848/31, 2848/32, 2848/48, 2848/49, 

2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57 pre UNIVERZITNÚ NEMOCNICU BRATISLAVA so 

sídlom v Bratislave 

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

postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 

9. Petícia proti výstavbe pri Sade Janka Kráľa a za zmenu funkcie územia Artmedia späť na 

funkciu šport.  

 

K bodu 1 

 

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

Ing. Katarína Prostejovská a pán Nasir Jalili, ktorý prezentoval monitoring komárov.  

 

Uznesenie k bodu č. 1 „Informácia k postrekom proti komárom (kto to objednal, 

aplikoval, koľko to stálo).“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 



 

1. berie na vedomie informáciu. 

2. odporúča primátorovi, aby hlavné mesto pripravilo vlastný monitoring. 

 

Hlasovanie: prítomní 11, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 3 

 

K bodu 2 

 

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 zamestnanec 

oddelenia 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. Poslanci boli oboznámení aj s vyhodnotením pripomienok k návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

4/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2008, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 17/2011, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014 a všeobecne záväzného 

nariadenia č. 10/2014 podľa § 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

Uznesenie k bodu č. 2 „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 

 

1. navrhuje Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky neschváliť 

materiál, nepredložiť materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky, nepokračovať na prácach a pristúpiť k okamžitému 

obstaraniu jednotlivých zmien a doplnkov. 

 

Hlasovanie: prítomní 11, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 2 

 

  

2. odporúča okamžite prepojiť informácie zo starého webu hlavného mesta na nový 

webový dizajn. 

 

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

 

 

K bodu 3 

 

Materiál Vyhlásenie Prírodnej rezervácie Pramene Vydrice navrhla prerokovať poslankyňa Ing. arch. 

Pätoprstá, prítomní boli páni Marcel Poláček a Dalibor Jurášek z Rezervácie Pramene Vydrice. 

 

Uznesenie k bodu č. 3 „Vyhlásenie Prírodnej rezervácie Pramene Vydrice“ 



Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky schváliť materiál 

a zaradiť ho do septembrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky. 

 

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

 

K bodu 4 

 

K informácii bola na komisii prítomná vedúca Oddelenia životného prostredia a mestskej 

zelene Ing. Katarína Prostejovská. 

 

Uznesenie k bodu č. 4 „Informácia k používaniu roundupu alebo chemických 

prostriedkov na ničenie buriny v Bratislave (kto to objednal, aplikoval, koľko to stálo).“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

berie na vedomie informáciu a žiada Sekciu správy komunikácii, aby pripravila prezentáciu 

aké prostriedky využívajú pri odstraňovaní cestnej zelene. 

 

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

 

K bodu 5 

 

K návrhu boli prítomní pán riaditeľ Sekcie správy nehnuteľností Mgr. Szabo a páni Peter 

Kavecký z Lucron Development a.s. a Juraj Rehák z Vydrica a.s.  

 

Stanovisko k bodu č. 5 „Návrh na predaj, alebo nájom ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13, parc. č. 

885/12, a stavby so súpis. č. 283, spoločnosti Vydrica a. s., so sídlom v Bratislave. 

Prezentácia - spoločnosť Vydrica a.s.“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

odporúča návrh prerokovať a schváliť v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 

Slovenskej republiky. 

 

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

Komisia nebola uznášaniaschopná 

 

K bodu 6 

 

Materiál prezentovala hlavná architektka mesta Ing. arch. Ingrid Konrád. 



Stanovisko k bodu č. 6 „Informácia o podkladoch k reklamnému smogu pre nový územný 

plán prípadne pre zmeny a doplnky. “ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

žiada materiál preposlať členom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky a odporúča, aby sa materiál dostal do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky ako informácia. 

 

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

Komisia nebola uznášaniaschopná 

 

K bodu 7 

 

K návrhu bol prítomný pán riaditeľ Sekcie správy nehnuteľností Mgr. Szabo. 

 

Stanovisko k bodu č. č. 7 „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 

sa nájmu pozemkov v Bratislave,  k. ú. Petržalka, parc. č.  2848/160, 2848/6, 2848/7, 2848/8, 2848/9, 

2848/10, 2848/11, 2848/12, 2848/26, 2848/27, 2848/28, 2848/29, 2848/30, 2848/31, 2848/32, 2848/48, 

2848/49, 2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57 pre UNIVERZITNÚ NEMOCNICU BRATISLAVA 

so sídlom v Bratislave“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať materiál 

a pripraviť pozmeňovacie konanie. 

 

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

Komisia nebola uznášaniaschopná 

 

K bodu 8 

 

K informácii bol prítomný pán vedúci Oddelenia energetického manažmentu Ing. Chovanec. 
 

 

Stanovisko k bodu č. 8 „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 

 

berie na vedomie informáciu. 

 

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

Komisia nebola uznášaniaschopná 



K bodu 9 

 

Stanovisko k bodu č. 9 „Petícia proti výstavbe pri Sade Janka Kráľa a za zmenu funkcie územia 

Artmedia späť na funkciu šport.“ 

Petíciu prišla odprezentovať Ing. Pulcová z ústrednej evidencie sťažností a riaditeľ Sekcie 

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

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

prerokovať materiál a podporiť požiadavku signatárov petície.  
 

 

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

Komisia nebola uznášaniaschopná 

 

 

Radovan Jenčík 

                                                                                                                   predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Erika Igondová, PhD.  

tajomníčka komisie 

 


