
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 28. 1. 2019. 

 

Prítomní: Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., PhDr. Jana Poláčiková, Ing. Matej Vagač, Ing. Jakub 

Mrva, Ing. Roman Lamoš, Ing. Tatiana Kratochvílová, Mgr. art. Adam Berka, Ing. arch. Mgr. 

art. Elena Pätoprstá, Mgr. Peter Pilinský, Gabriela Ferenčáková 

Ospravedlnení:  Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 

Neprítomný: Radovan Jenčík 

 

Začiatok rokovania: 17:00h. 

Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., predseda komisie.  

Program rokovania komisie: viď pozvánka na rokovanie komisie (v prílohe) 

 

Na úvod predseda komisie privítal prítomných a následne na žiadosť spracovateľov materiálov 

upravil program rokovania. Bod programu 12. Informácia o nakladaní s komunálnym 

odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti bol vyradený, pretože 

už bol komisiou prerokovaný dňa 13.6.2018. Body programu 11. Informácia o plnení 

Uznesenia č. 1160/2018 časť B zo dňa 26.4.2018 – Koncepcia rozvoja Mestských lesov 

v Bratislave a 8. Petícia za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice boli presunuté a 

zaradené do programu ako body č. 2. a 3. Všetci s úpravou programu súhlasili. V priebehu 

rokovania komisie bolo priebežne pozmenené aj poradie niektorých ďalších bodov programu 

v zmysle konsenzu tém, účastníkov a účasti primátora. Body z rôzneho boli zaradené do 

programu medzi riadne body. 

 

PROGRAM 

 

1. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR k efektívnosti 

a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v HM SR a prijatých opatreniach 

2. Informácia o plnení Uznesenia č. 1160/2018 časť B zo dňa 26.4.2018 – Koncepcia rozvoja 

Mestských lesov v Bratislave 

3. Petícia za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice 

4. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Hlavného mesta Slovenskej republiky 

s názvom Metropolitný inštitút Bratislava 

5. Petícia za výstavbu vodovodu a pripojenie vody na ulici Za humnami 

6. Petícia proti výstavbe na Tematínskej 1, objekt materskej školy 

7. Žiadosť o informácie k zámeru ,, Parkovisko Nemocnica Antolská“ 

8. Žiadosť o prehodnotenie súhlasného záväzného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy 

k projektu Prima Park 2 

9. Voľba členov komisie z radu odborníkov – občanov/neposlancov 

10. Žiadosť o opätovné zverejňovanie žiadostí o záväzné stanoviská na webe mesta 

11. Žiadosť o začlenenie Mestského ústavu ochrany pamiatok do procesu vyjadrovania sa 

k žiadostiam o záväzné stanoviská Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 

12. Informácia o doterajšej činnosti Útvaru hlavnej architektky 

13. Rámcová náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

14. Návrh rokovacieho poriadku komisie územného a strategického plánovania, životného  



   prostredia a výstavby 

15. Ustanovenie termínov zasadnutí komisie na rok 2019 

16. Voľba podpredsedu komisie 

 

 

K bodu 1 

K informácii o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR k triedenému zberu 

komunálneho odpadu boli prítomné spracovateľky - vedúca Oddelenia životného prostredia 

a mestskej zelene Ing. Katarína Prostejovská a odborná referentka Ing. Magdaléna Krajčiová.  

 

Uznesenie k bodu č. 1 „Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu 

SR k efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v HM SR 

a prijatých opatreniach“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

a) berie na vedomie informáciu, súhlasí s jej predložením na rokovanie MsZ a zaslaním 

prijatého uznesenia predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu 

b) komisia poveruje predsedu aby zvolal mimoriadne zasadnutie komisie strategického 

a územného plánovania, životného prostredia a výstavby  k téme nakladaniu s odpadmi 

za účasti vedúcich predstaviteľov spoločnosti OLO, a. s. 

  

Hlasovanie:  

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

 

Po prvom bode programu na zasadnutí komisie odišiel pán poslanec Mgr. Peter Pilinský 

a prišla PhDr. Jana Poláčiková. 

 

K bodu 2 

K informácii o plnení Uznesenia č. 1160/2018 časť B zo dňa 26.4.2018 - Koncepcia rozvoja 

Mestských lesov v Bratislave boli prítomní vedúca Oddelenia životného prostredia a mestskej 

zelene Ing. Katarína Prostejovská a odborná referentka Ing. Magdaléna Krajčiová, riaditeľ 

Mestských lesov v Bratislave Ing. Juraj Zikmund a spracovateľ - zástupca riaditeľa MLB Mgr. 

Rudolf Ivičič.  

 

Uznesenie k bodu č. 2 ,,Informácia o plnení Uznesenia č. 1160/2018 časť B zo dňa 

26.4.2018 – Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča MsZ materiál vziať 

na vedomie  

 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu 3 



K petícii za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice boli prítomní spracovatelia - 

odborná referentka Ústrednej evidencie žiadostí Mgr. Lucia Schusterová, riaditeľ Mestských 

lesov v Bratislave Ing. Juraj Zikmund a zástupca riaditeľa MLB Mgr. Rudolf Ivičič. 

 

Uznesenie k bodu č. 3 ,,Petícia za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča MsZ materiál vziať 

na vedomie  

 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu 4 

K návrhu na zriadenie príspevkovej organizácie ,,Metropolitný inštitút Bratislava“ boli 

prítomní primátor Ing. arch. Matúš Vallo a poradca primátora Ing. arch. Ivan Šujan.   

 

Uznesenie k bodu č. 4 „Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Hlavného mesta 

Slovenskej republiky s názvom Metropolitný inštitút Bratislava“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča MsZ 

 

a) zriadiť Metropolitný inštitút Bratislava ako príspevkovú organizáciu Hlavného 

mesta SR Bratislavy 

b) schváliť návrh zriaďovacej listiny 

c) žiadať 

1. primátora Hlavného mesta SR Bratislavy 

a) aby zabezpečil potrebné právne úkony pred vznikom organizácie 

b) aby predložil na rokovanie MsZ návrh na vymenovanie riaditeľa 

Metropolitného inštitútu Bratislava 

2. hlavnú architektku 

c) aby spolupracovala pri plnení svojich úloh s Metropolitným inštitútom 

Bratislava 

 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu 5 

K petícii za výstavbu vodovodu a pripojenie vody na ulici Za humnami boli prítomní odborná 

referentka Ústrednej evidencie žiadostí Ing. Mária Pulcová a vedúci oddelenia stavebných 

činností Ing. Gabriel Baláž.  

 

Uznesenie k bodu č. 5 „Petícia za výstavbu vodovodu a pripojenie vody na ulici Za 

humnami“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča 

 



a) MsZ zobrať na vedomie petíciu 

b) primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy, aby uskutočnil stretnutie medzi 

oprávnenými zástupcami Hlavného mesta SR Bratislavy a oprávnenými zástupcami 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a. s. predmetom, ktorého má byť 

prerokovanie výstavby vodovodu a následné pripojenie pitnej vody na ulici Za 

humnami v mestskej časti Bratislava-Vajnory. 

 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu 6 

K petícii proti výstavbe na Tematínskej 1, objekt materskej školy bola prítomná spracovateľka 

- odborná referentka Ústrednej evidencie žiadostí Ing. Mária Pulcová. 

 

Uznesenie k bodu č. 6 „ Petícia proti výstavbe na Tematínskej 1, objekt materskej školy“ 
 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča MsZ 

 

a) zobrať na vedomie petíciu 

b) žiada primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, aby nevydával kladné stanovisko 

k akejkoľvek stavbe na predmetných pozemkoch, ktoré by menilo jej pôvodnú 

funkciu, objemové parametre a zasahovalo do okolitej zelene. 

 

Hlasovanie:  

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

 

K bodu 7 

K žiadosti o informácie k zámeru ,, Parkovisko Nemocnica Antolská“ od členky komisie Ing. 

arch. Mgr. art. Eleny Pätoprstej bol prítomný Mgr. Marek Dinka ako poverený vedením sekcie 

územného plánovania. 

  

Uznesenie k bodu č. 7 „Žiadosť o informácie k zámeru ,,Parkovisko Nemocnica Antolská“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy žiada pripomienky občanov 

k zámeru posúdiť primátorovi Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu 8 

K žiadosti o prehodnotenie súhlasného záväzného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy 

k projektu Prima Park 2 bola prítomná pani poslankyňa PhDr. Jana Poláčiková, ktorá túto 

žiadosť predložila. 

  

Uznesenie k bodu č. 8 „Žiadosť o prehodnotenie súhlasného záväzného stanoviska 

Hlavného mesta SR Bratislavy k projektu Prima Park 2“ 

 



Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča primátorovi 

Hlavného mesta SR prehodnotiť predmetné súhlasné stanovisko, vysporiadať sa so závažnými 

pripomienkami účastníkov konania, ktorí trvajú na tom, že predmetná stavba zásadným 

spôsobom mení zástavbu a charakter stabilizovaného územia, zhoršuje kvalitu bývania a preto 

je v rozpore s územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň odporúča 

primátorovi vydať nesúhlasné stanovisko, potvrdzujúce stanovisko ešte exprimátora Ftáčnika, 

MsZ Ružinov 2 krát. 

 

Hlasovanie:  

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

 

K bodu 9 

K voľbe členov komisie z radu odborníkov – občanov/neposlancov boli prítomní členovia 

komisie podľa prezenčnej listiny, okrem pána poslanca Mgr. Petra Pilinského, ktorý zanechal  

vyplnený hlasovací lístok tajomníčke a pani starostka Ing. arch. Zuzana Aufrichtová zaslala 

svoju voľbu kandidátov na členov komisie formou e-mailu predsedovi a tajomníčke komisie. 

Pani tajomníčka rozdala hlasovacie lístky prítomným členom komisie, ktorí si na pokyn pána 

predsedu zvolili štyroch kandidátov formou krúžkovania z predloženého zoznamu 61 

uchádzačov. Po odovzdaní vyplnených hlasovacích lístkov pani tajomníčka spolu s pánom 

predsedom spočítali počet hlasov pre jednotlivých kandidátov (vrátane hlasov od pani 

Aufrichtovej a pána Pilinského), ktoré boli nasledovné:  

p. Šimončičová – 8 hlasov (ŽP) 

p. Mareková – 6 hlasov (ŽP) 

p. Žalman – 6 hlasov (ÚP) 

p. Vaškovič – 5 hlasov (ÚP) 

p. Balašová – 5 hlasov (ÚP) 

p. Dobšovic – 5 hlasov (ŽP) 

p. Zaiček – 3 hlasy (ÚP) 

p. Kaliský – 1 hlas 

p. Hakel – 1 hlas 

p. Dolinayová – 1 hlas 

p. Gubčo – 1 hlas 

p. Kočvara – 1 hlas 

p. Plencnerová – 1 hlas 

 

Z dôvodu rovnakého počtu hlasov pre troch kandidátov na štvrtého člena-odborníka komisie 

rozhodol o poslednom mene predseda komisie. Pri rozhodovaní zohľadnil kritérium 

rovnomerného profesijného zastúpenia kandidátov a to v počte 2 pre životné prostredie a 2 pre 

územné plánovanie. Po rozhodnutí pána predsedu a opätovnom skontrolovaní spočítaných 

hlasov, boli za členov komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby z radov občanov/neposlancov zvolení : Katarína Šimončičová - ŽP , Peter Žalman 

- ÚP, Dana Mareková - ŽP, Peter Vaškovič – ÚP. 

 

Uznesenie k bodu č. 9. ,,Voľba členov komisie z radu odborníkov – občanov/neposlancov“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 



a) si zvolila za členov-odborníkov komisie územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy Danu Marekovú, Katarínu Šimončičovú, Petra 

Vaškoviča a Petra Žalmana. 

b) žiada MsZ, aby Danu Marekovú, Katarínu Šimončičovú, Petra Vaškoviča a Petra 

Žalmana schválilo za členov-odborníkov komisie územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky 

 

Hlasovanie:  

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

 

K bodu 10 

K žiadosti o opätovné zverejňovanie žiadostí o záväzné stanoviská na webe mesta bol prítomný 

pán poslanec  Ing. Matej Vagač, ktorý túto žiadosť predložil. 

 

Uznesenie k bodu č. 10 „Žiadosť o opätovné zverejňovanie žiadostí o záväzné stanoviská 

na webe mesta“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

a) žiada primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, aby zabezpečil na webe mesta 

priebežné zverejňovanie žiadostí o záväzné stanoviská, ktoré boli doručené na 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

b) poveruje predsedu komisie, aby toto uznesenie predniesol na najbližšom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva ako návrh uznesenia MsZ 

 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu 11 

K žiadosti o začlenenie MÚOP-u do procesu vyjadrovania sa k žiadostiam o záväzné 

stanoviská Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy bol prítomný pán poslanec Ing. Matej 

Vagač, ktorý túto žiadosť predložil. 

 

Uznesenie k bodu č. 11 ,,Žiadosť o začlenenie MÚOP-u do procesu vyjadrovania sa k 

žiadostiam o záväzné stanoviská Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

a) žiada primátora, aby zabezpečil zaradenie príspevkovej organizácie Mestský ústav 

ochrany pamiatok v Bratislave do procesu vyjadrovania sa k žiadostiam o záväzné 

stanoviská a tiež ku konaniam, ktoré sa týkajú chránených objektov a území 

v Bratislave, vydávané Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy 

b) poveruje predsedu komisie, aby toto uznesenie predniesol na najbližšom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva ako návrh uznesenia MsZ   

   



Hlasovanie: 

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

 

K bodu 12 

K informácii o doterajšej činnosti Útvaru hlavnej architektky bola prítomná hlavná architektka 

mesta Ing. arch Ingrid Konrad, ktorá k téme pripravila prezentáciu. 

 

Uznesenie k bodu č. 12 ,,Informácia o doterajšej činnosti Útvaru hlavnej architektky“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy predloženú informáciu berie na 

vedomie  

 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu 13 

K rámcovej náplni činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

boli prítomní členovia komisie v zmysle prezenčnej listiny. 

 

Uznesenie k bodu č. 13 ,,Rámcová náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča MsZ 

 

a) zrušiť rámcovú náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a jej dodatky č. 1 až 7 

b) určiť rámcovú náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy s účinnosťou od ................2019 

 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu 14 

K návrhu rokovacieho poriadku komisie územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby boli prítomní členovia komisie v zmysle prezenčnej listiny. 

 

Uznesenie k bodu č. 14. ,,Návrh rokovacieho poriadku komisie územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schválila predložený rokovací 

poriadok s doplnením bodu o hlasovaní per rollam v znení: „V prípade, ak uznesenie, resp. 

stanovisko komisie je potrebné zabezpečiť bez zbytočného odkladu, predseda môže rozhodnúť 

o hlasovaní per rollam formou elektronickej pošty.“ do Čl. 11 ako odsek č. 1. 

 

Hlasovanie: 

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



 

K bodu 15 

K ustanovenie termínov zasadnutí komisie na rok 2019 boli prítomní členovia komisie v zmysle 

prezenčnej listiny. 

 

Uznesenie k bodu č. 15. ,,Ustanovenie termínov zasadnutí komisie na rok 2019“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

a) schválila termín najbližšieho zasadnutia komisie na 14. február 2019 o 16:00 

v miestnosti 103 

b) rozhodla sa dohodnúť postup ďalšieho stanovenia termínov komisie na jej 

februárovom zasadnutí 

 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu 16 

K voľbe podpredsedu komisie boli prítomní členovia komisie v zmysle prezenčnej listiny. 

 

Uznesenie k bodu č. 16. „Voľba podpredsedu komisie“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na návrh predsedu schválila za 

podpredsedníčku komisie Ing. arch. Mgr. art. Elenu Pätoprstú. 

 

Hlasovanie: 

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

 

          Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., v. r.       

                                                                                                                  predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: 

Adriána Zemenčíková 

tajomníčka komisie 

 


