
 
Záznam z rokovania spojenej komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa  19. 09. 2018. 
 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 16:00 do 17:40 h. v miestnosti č. 103 v budove Magistrátu. 
 
Prítomní: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Jarmila Tvrdá, plk. Ing. Ivan 
Lechner, Ing. Peter Sádovský. 
                  
Ospravedlnili sa: Ing. arch. Branislav Kaliský, Ing. Mgr. Radoslav Olekšák, Ing. Katarína Augustinič, Mgr. 
Ján Buocik, MUDr. Iveta Plšeková, Ing. Peter Hrapko, Ing. Milan Donoval, Ing. Jozef Moravčík, Mgr. Peter 
Netri, Ing. Bronislav Weigl. 
 
Neprítomní:  - 
 
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby Radovan Jenčík a predseda KDIS JUDr., Mgr. Jozef Uhler.  
 
Program rokovania komisie: 

 
01. Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy - Zmeny a doplnky 04. 
02. Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice. 

 
 
Hlasovanie:     prítomní: 5           za: 4        proti: 1      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Program komisie bol odsúhlasený. 
 
 
K bodu 1 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy - Zmeny a doplnky 04.  
 
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. Po skončení odbornej 
diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu  
 

berie na vedomie 
 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy - Zmeny a doplnky 04, 
 

odporúča 
 
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: 5        za: 2      proti: 0     zdržal sa: 3         nehlasoval: 0 
 
 
 
 



odporúča 
 
okamžite prepojiť informácie zo starého webu hlavného mesta na nový webový dizajn. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 5        za: 5      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 2 
Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice. 
 

Materiál uviedla poslankyňa Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, prítomní boli páni Marcel Poláček 
a Dalibor Jurášek z Rezervácie Pramene Vydrice. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované 
o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu  
 

berie na vedomie 
 
informáciu o Vyhlásení prírodnej rezervácie Pramene Vydrice. 
 

odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky schváliť materiál a zaradiť ho do 
septembrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 5        za: 5      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 
                                                                       JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                   predseda komisie 
 
Zapísal: Ing. Patrik Kohan 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
V Bratislave, 19.09.2018                


