
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 14. 02. 2019. 
 
Prítomní: Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., Ing. Matej Vagač, Ing. Jakub Mrva, Ing. Tatiana 
Kratochvílová, Ing. Roman Lamoš, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Gabriela Ferenčáková, 
PhDr. Jana Poláčiková Mgr. Dana Mareková, Ing. Katarína Šimončičová, Ing. arch. Peter 
Žalman 
Ospravedlnení: Mgr. art. Adam Berka, Mgr. Peter Pilinský,  Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, 
Neprítomný: Radovan Jenčík 
 
Začiatok rokovania: 16:00 h. 
Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., predseda komisie.  
Program rokovania komisie: viď pozvánka na rokovanie komisie (v prílohe) 
 
Na úvod zasadnutia komisie predseda privítal prítomných a následne bol členmi komisie 
schválený program  bez zmien v bodoch programu. 
 
 
PROGRAM 
 
1. Predstavenie nových členov komisie z radov občanov 
2. Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave 
3. Podnet na prešetrenie a zrušenie záväzného stanoviska Hl. mesta SR Bratislavy k investičnej 

činnosti z 19.11.2018 vo veci „Modernizácie budovy osobného prístavu na Fajnorovom 
nábreží č. 2“ 

4. Rôzne 
 

 
K bodu 1 
K predstaveniu nových členov komisie z radov občanov boli prítomní všetci poslanci – 
odborníci, ktorých členstvo bolo schválené na MsZ dňa 07.02.2019 a to : Mgr.Dana Mareková, 
Ing. Katarína Šimončičová a Ing. arch. Peter Žalman. Ku predstaveniu a zodpovedaniu pár 
otázok na odbornú spôsobilosť boli predsedom a členmi komisie prizvaní aj poverený riaditeľ 
sekcie územného plánovania Mgr. Marek Dinka a poverená riaditeľka Mestských lesov 
v Bratislave PaedDr. Jana Znášiková, vrátane pána Ing. arch. Vaškoviča, ku ktorého členstvu 
nasledovala diskusia na výzvu p. Ing. arch. Mgr. art. Eleny Pätoprstej.  Po uvedení pripomienok 
ku procesu výberu, následnej diskusie všetkými členmi komisie a dodatočných hlasovaniach 
k voľbe pána Vaškoviča za člena komisie bol komisiou prijatý návrh na súhlas s výberom pána 
Vaškoviča za člena komisie strategického a územného plánovania, životného prostredia 
a výstavby. 
 
 

Uznesenie k bodu č. 1 „Predstavenie nových členov komisie z radov občanov“ 
 



Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

a) privítala Mgr. Danu Marekovu, Ing. Katarínu Šimončičovú a Ing. arch. Petra 
Žalmana v komisii  územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby  

b)  schválila voľbu Ing. arch. Petra Vaškoviča za člena komisie územného 
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby, ktorú predseda 
predloží na mestskom zastupiteľstve dňa 07. 03. 2019 
 

Hlasovanie:  
prítomní 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Ku koncepcii rozvoja Mestských lesov v Bratislave bola prítomná odborná referentka 
Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene  Ing. Anna Galčíková, poverené riaditeľka 
mestských lesov  PaedDr. Jana Znášiková a spracovatelia Ing. arch. Peter Žalman, CSc a Ing. 
Jakub Mrva, ktorý odprezentoval koncepciu rozvoja Mestských lesov v Bratislave na zasadnutí 
komisie. Následne prebehla diskusia v rámci ktorej si členovia komisie vyžiadali  doposlanie 
kompletného materiálu koncepcie rozvoja Mestských lesov v Bratislave. 
 
Uznesenie k bodu č. 2 ,, Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave“ 
 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu  
 

a) odporúča MsZ schváliť koncepciu rozvoja Mestských lesov  
b) odporúča predložiť zámer Mestských lesov na zabezpečenie odhadovaných 

nákladov a personálnych zmien vo vlastnej réžií Mestskému zastupiteľstvu  
 
 

Hlasovanie: prítomní 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3 
K podnetu na prešetrenie a zrušenie záväzného stanoviska hl. mesta SR Bratislavy k investičnej 
činnosti z 19.11.2018 vo veci „Modernizácie budovy osobného prístavu na Fajnorovom nábreží 
č. 2. bol prítomný predkladateľ podnetu pán poslanec Ing. Matej Vagač. K diskusii bol 
prítomný a následne aj prijatý vystúpiť Ing. Marek Považan, predseda predstavenstva 
spoločnosti Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a. s, ktorý prezentoval svoj 
názor, že podnet je právne nedôvodný.  
 
Uznesenie k bodu č. 3 ,, Podnet na prešetrenie a zrušenie záväzného stanoviska Hl. mesta 
SR Bratislavy k investičnej činnosti z 19.11.2018 vo veci „Modernizácie budovy osobného 
prístavu na Fajnorovom nábreží č. 2“ 
 



Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy predložený materiál 
prerokovala a  
 

a) žiada primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prešetrenie 
a zrušenie závazného stanoviska Hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
k investičnej činnosti z 19. 11. 2018 vo veci ,, Modernizácie budovy osobného 
prístavu na Fajnorovom nábreží č.2“ z dôvodu rozporu s územným plánom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z r. 2007 
 

 
Hlasovanie: 
prítomní 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu Rôzne 
 
Po predložení návrhu pani poslankyne PhDr. Jany Poláčikovej vo veci Revitalizácie 
,,Destského ihriska Albrechtová, mestská časť Ružinov, Bratislava“ a  ,,Detského ihriska Líščie 
nivy v katastrálnom území Nivy“, prebehla diskusia k problematike zverenia/prenajatia 
pozemku registra ,,C“ KN parc. Č. 10800/10 a pozemku registra ,,C“ parc. Č. 1375/14, kat. ú. 
Ružinov vrátane spevnených plôch na parc. Č. 1375/14, 1375/11. 
 
Uznesenie k vyššie uvedenému návrhu pani poslankyne PhDr. Jany Poláčikovej 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 

a) žiada predložiť materiál na rokovanie MsZ  
 
Hlasovanie : 
prítomní : 9, za : 9, proti : 0, zdržal sa: 0 
 
 
Stanovisko k návrhom členov komisie Ing. Kataríny Šimončičovej, Ing. arch. Mgr. art. 
Eleny Pätoprstej, Ing. arch. Petra Žalmana a Ing. arch. Petra Vaškoviča 
 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby  Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

a) žiada povinnú účasť na zasadnutiach Komisie územného a strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby počas celého trvania zasadnutia komisie vedúcimi 
pracovníkmi Sekcie životného prostredia, Sekcie územného plánovania a pani hlavnú 
architektu 

b) žiada informovanie o územných plánoch zón hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ich aktualizovanie a preverovanie zástupcami meststkých častí 



c) žiada vecne príslušné  oddelenia magistrátu o informácie o stave spracovania ,,Generelu 
zelene hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“  

d) žiada primátora prerokovať územie ,,Artmedie“  ako územie športu a rekreácie  
 
Hlasovanie : 
prítomní : 7, za : 7, proti : 0, zdržal sa: 0 
 
 
Stanovisko k ,,Správe o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v rokoch 2016 – 2017“ po predložení návrhu pani Mgr. Dany 
Marekovej   
 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby  Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

a) poveruje predsedu zorganizovať spoločné stretnutie s Komisiou sociálnych vecí 
z dôvodu potreby spolupráce pri spracovaní budúcej Správy o zdravotnom stave obyvateľov 
hlavného mesta so zapracovaním ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav obyvateľov 
hlavného mesta (kvalita pitnej vody, znečistenie ovzdušia, intenzita hluku, svetelný smog a 
pod.). 
 
Hlasovanie: 
prítomní 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

                                                                                                                  predseda komisie 
 
 
 
Zapísala: 
Adriána Zemenčíková 
tajomníčka komisie 
 


