
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 05. 03. 2019. 
 
Prítomní: Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., Ing. Matej Vagač, Ing. Jakub Mrva, Ing. Tatiana 
Kratochvílová, Mgr. art. Adam Berka, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Mgr. Peter Pilinský, 
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, Mgr. Dana Mareková, Ing. Katarína Šimončičová, Ing. arch. 
Peter Žalman 
Ospravedlnení:  Gabriela Ferenčáková, Ing. Roman Lamoš, PhDr. Jana Poláčiková 
Neprítomný: Radovan Jenčík 
 
Začiatok rokovania: 16:30h. 
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. Body programu  Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť 
D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – 
Schwechat a Informácia o plnení Uznesenia 1405 IAP (002)-Akčný plán udržateľného 
energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislava boli presunuté a zaradené do programu 
ako body č. 1 a 2. Všetci s úpravou programu súhlasili. Počas celého zasadnutia komisie bol 
prítomný Ing. arch. Peter Vaškovič, ktorého členstvo z radu občanov – neposlancov v komisii 
strategického a územného plánovania, životného prostredia a výstavby bude dodatočne 
schválené na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva a teda aj priznané hlasovacie 
právo na nasledujúcich zasadnutiach komisie. Z programu bola vyradená Informácia 
k plánovanej výstavbe“ Green park“, na základe krátkej diskusie pred začatím konania 
zasadnutia komisie, v ktorej pani hlavná architektka odpovedala na otázky p. poslanca M. 
Vagača. 
 
PROGRAM 
 
1. Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav 
postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat 
2. Informácia o plnení Uznesenia 1405 IAP (002)-Akčný plán udržateľného energetického 
rozvoja hlavného mesta SR Bratislava 
3. Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na roky 2019-2021 
4.  Informácia o príprave nového územného plánu HM SR Bratislave 
5. Územné plány zón v hlavnom meste SR Bratislava - úvod, súčasný stav : MČ - Staré Mesto, 

MČ - Nové Mesto a MČ – Ružinov 
6. Rôzne 

 
 
K bodu 1 
K informácii o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav 
postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat bol prítomný spracovateľ - 
vedúci Oddelenia energetického manažmentu Ing. Roman Chovanec. 



 
Uznesenie k bodu č. 1 „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 
 

a) odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu 
b)  poveruje predsedu komisie, aby sprostredkoval pracovné stretnutie medzi 

oprávnenými zástupcami hlavného mesta SR Bratislavy, oprávnenými zástupcami 
Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá je odbornou organizáciou 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a oprávnenými zástupcami 
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, vo veci prerokovania problematiky 
environmentálnych záťaží v Bratislave. 

  
Hlasovanie:  
prítomní 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 
K informácii o plnení Uznesenia 1405 IAP (002)-Akčný plán udržateľného energetického 
rozvoja hlavného mesta SR Bratislava prítomný spracovateľ - vedúci Oddelenia energetického 
manažmentu Ing. Roman Chovanec.  
 
Uznesenie k bodu č. 2 ,,Informácia o plnení Uznesenia 1405 IAP (002)-Akčný plán 
udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislava“ 
 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

a)  odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu 
 
 
Hlasovanie: prítomní 10, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1 
  
 

a) žiada spracovateľa materiálu doplniť informačný materiál o monitorovaciu správu 
do termínu konania júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva a jej predloženie 
na májovom zasadnutí komisie strategického a územného plánovania, životného 
prostredia a výstavby  
 
 

Hlasovanie: prítomní 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3 
K návrhu rozpočtu HM SR Bratislavy na roky 2019-2021 boli prítomní spracovatelia – odborné 
referentky Oddelenia rozpočtovej politiky a revízie výdavkov Ing. Anna Fiľová a Ing. Zuzana 



Homolová, riaditeľ sekcie financií Ing. Radoslav Kasander a poradca riaditeľa magistrátu 
materiálu Matúš Lupták, MA. 
 
Uznesenie k bodu č. 3 ,,Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 
2021“ 
 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy predložený materiál 
prerokovala  a po následnom zaslaní pripomienok na príslušné oddelenia so žiadosťou ich 
zodpovedania 
 
 

a) odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na roky 2019-2021 s  pripomienkou detailnejšieho vypracovania rozpočtu 
oddelenia životného prostredia a mestskej zelene 

 
Hlasovanie: 
prítomní 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
K informácii o príprave nového územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy bola prítomná pani hlavná architektka Ing. Ingrid Konrad. 
 
Stanovisko k bodu č. 4 „Informácia o príprave nového územného plánu HM SR 
Bratislave“ 
 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 

a) odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu 
b) žiada dopracovanie informácie prípravy nového územného plánu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 
 
Hlasovanie: 
prítomní 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
K územným plánom zón v hlavnom meste SR Bratislava - úvod, súčasný stav : MČ - Staré 
Mesto, MČ - Nové Mesto a MČ – Ružinov boli prítomní : zástupkyňa MČ – Ružinov Mgr. 
Alexandra Szökeová, poradca primátora Mgr. et. Mgr. Bruno Konečný a pani hlavná 
architektka Ing. Ingrid Konrad. 
 
Stanovisko k bodu č. 5 „Územné plány zón v hlavnom meste SR Bratislava - úvod, súčasný 
stav : MČ - Staré Mesto, MČ - Nové Mesto a MČ – Ružinov“ 
 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 



a) žiada Sekciu územného plánovania pod vedením Mgr. Mareka Dinku o promptné 
uskutočnenie  obstarávania zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta 
Slovenskej republiky, týkajúcich sa doplnenia možností spracovania územných 
plánov zón jednotlivými mestskými časťami podľa ich potrieb 

b) žiada pravidelné informovanie o procese tvorby, zmien, a všetkých úkonov 
spojených s Územným plánom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 
zasadnutiach komisie strategického a územného plánovania, životného prostredia 
a výstavby  

 
Hlasovanie: 
prítomní 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu Rôzne 
 
Bez ďalších návrhov a uznesení.  
 
 

 
 

          Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., v. r.  
                                                                                                                  predseda komisie 
 
 
 
Zapísala: 
Adriána Zemenčíková 
tajomníčka komisie 
 


