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 06. 06. 2019.
Prítomní: Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., Ing. Matej Vagač, Ing. Tatiana Kratochvílová,, Mgr.
Dana Mareková, Ing. Katarína Šimončičová, Ing. arch. Peter Vaškovič, Radovan Jenčík, Mgr.
art. Adam Berka, Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá
Ospravedlnení: Ing. Jakub Mrva, Mgr. Peter Pilinský, Ing. Roman Lamoš, Gabriela
Ferenčáková, PhDr. Jana Poláčiková,
Neprítomní: Ing. arch. Peter Žalman, Ing. arch. Zuzana Aufrichtová,
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 predseda privítal všetkých prítomných. Bod programu ,,Zóny bez
pesticídov“ bol zaradený ako bod č.1. Prerokovanie bodu ,,Park na Kollárovom námestí“ sa
presunul z bodu ,,Rôzne“ do bodu č.2 a ,,Informácia k parkovacej politike“ bol zaradený ako
bod č.3. ,,Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie riešenia centrálnej rozvojovej osi
Petržalky“ a ,,Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie riešenia zóny Petržalka – stred,
Námestie Jána Pavla II“ boli zaradené ako body č. 4 a č. 5. ,,Koncepcia umiestňovania
a posudzovania vonkajšej reklamy na území Hl. mesta SR Bratislavy“ a ,, Atlas dopadov zmeny
klímy na územie Hl. mesta SR Bratislava“ boli zaradené ako bod č. 6 a bod č. 7. Za uvedené
zmeny v programe hlasovalo 7 prítomných členov komisie v prospech tohto návrhu.
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.

Zóny bez pesticídov
Park na Kollárovom námestí
Informácia k parkovacej politike
Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka
Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie – Riešenie zóny Petržalka-stred, Námestie Jána
Pavla II
6. Koncepcia umiestňovania a posudzovania vonkajšej reklamy na území Hl. mesta Bratislavy
7. Atlas dopadov zmeny klímy na územie Hl. mesta SR Bratislava
8. Rôzne

K bodu 1
K bodu „Zóny bez pesticídov“ bol prítomný Mgr. Andrej Kovarik, poverený riaditeľ Sekcie
životného prostredia, ktorý danú tému predstavil.
Pán Jenčík upozornil na problematiku postrekov futbalových ihrísk a detských ihrísk
a to postrekom chemickou látkou Bofix, taktiež aplikácie po sezóne a neinformovaní verejnosti

o aplikovaní predmetnej látky. Pán Jenčík dal do pozornosti aj text dôvodovej správy, v ktorej
je uvedené : ,, Mestské zastupiteľstvo dňa 7.3.2019 akceptovalo požiadavku primátora hl. mesta
SR Bratislavy, na zabezpečenie a spracovanie materiálu Zóny bez pesticídov...“ Nakoľko MsZ
prijalo Uznesenie č. 108/2019 na návrh pána Jenčíka, žiada zmeniť text v dôvodovej správe.
Pán Kovarik zobral upozornenie a informácie poskytnuté p. Jenčíkom na vedomie, a bude sa
problematikou zaoberať. Ing. Šimončičová požiadala, aby odbornými oddeleniami magistrátu
Hlavného mesta SR Bratislavy neboli na postrek používané chemikálie s obsahom glyfosátu.
Mgr. Kovarik dal do pozornosti prípravu komunikačnej kampane k predmetnej problematike.
Stanovisko k bodu č. 1 „Zóny bez pesticídov“
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu
odporúča MsZ
a) schváliť materiál s úpravou textu v Dôvodovej správe v nasledovnom znení:
,,Mestské zastupiteľstvo dňa 7. 3. 2019 prijalo na základe návrhu pána poslanca
Jenčíka Uznesenie č. 108/2019 s požiadavkou na zabezpečenie a spracovanie
materiálu Zóny bez pesticídov na prerokovanie v príslušnej komisii Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.“
b) žiada Sekciu právnych činností magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy preveriť
možnosti zákazu používania pesticídov v celom území Hlavného mesta SR
Bratislavy
Hlasovanie:
prítomní 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 2
K bodu „Park na Kollárovom námestí“ bol prítomný navrhovateľ predmetného bodu programu
pán Ing. Vagač a taktiež JUDr. Michal Maštena ako účastník verejnosti a zástupca spoločnosti
Parking House s. r. o. Pán Ing. Vagač na úvod vyslovil návrh pre pokračovanie v diskusii
k predmetnému bodu programu na najbližšom zasadnutí komisie územného a strategického
plánovania, životného prostredia a výstavby dňa 19.6.2019 z dôvodu neuznášaniaschopnosti
komisie.
Ing. Vagač uviedol, že podľa jeho názoru je projekt výstavby podzemných garáži v parku na
Kollárovom námestí v rozpore s územným plánom mesta Bratislava.
Hlavné mesto SR Bratislava disponuje stanoviskom k projektovej dokumentácii predmetnej
výstavby, uviedla pani Kratochvílová. Informovala tiež o zmluvnom vzťahu Hlavného mesta
SR Bratislavy s developerom predmetného projektu, ktorý bol uzavretý bývalým vedením
Hlavného mesta SR Bratislavy. V uplynulom období viac krát prebiehali procesy úpravy
daného projektu zo strany developera v spolupráci s mestom.
Pán Ing. Vagač pripomenul nevyriešený rozpor stanovísk dotknutých orgánov v územnom
konaní.

Občan Maštena, tiež zástupca Parking House. s. r. o., poukázal na rozhodnutie Najvyššieho
súdu v danom konaní.
Následne prebehla otvorená diskusia medzi členmi komisie, pani Ing. Kratochvílovou ako
zástupkyňou Hlavného mesta SR Bratislavy i prítomného občana M. Maštenu, ako zástupcu
developera Parking House, s. r. o.

Stanovisko k bodu č. 2 ,,Park na Kollárovom námestí “
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

a) žiada doručenie materiálov k projektu výstavby podzemných garáži na
Kollárovom námestí a pokračuje v danej téme na nasledujúcom zasadnutí komisie
územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby

Hlasovanie: prítomní 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 3
K bodu: „Informácia o parkovacej politike tzv. férovom parkovaní Hlavného mesta SR
Bratislavy boli prítomní spracovatelia materiálu Bc. Ivan Bútora z Oddelenia mestskej
mobility, Peter Netri z Oddelenia dopravného inžinierstva a riaditeľ Sekcie dopravy Mgr. Peter
Bánovec.
Prítomných členov komisie informovali o momentálnom priebehu spracovania materiálu
a zapracovania viac ako 350 pripomienok. Pán Bútora spolu s pánom Netrim postupne
predstavovali niekoľko konkrétnych pripomienok, ktoré boli verejnosťou a mestskými časťami
navrhované. Ako príklad uviedli i zavedenie abonentskej karty na kratšie ako rok ( na možnom
princípe mesačnej alebo kvartálnej bázy). Po uvedení ďalších pripomienok a informovaní
o následnom procese spracovania materiálu sa spolu s členmi komisie dohodli na predstavení
už finálneho návrhu Všeobecného záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na najbližšom zasadnutí komisie územného
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby, t. j. 19.6.2019.
Bez hlasovania.

K bodu 4
K bodu: „Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi
Petržalka“ bola prítomná zamestnankyňa ústrednej evidencie sťažností Mgr. Lucia Schusterová
a pani hlavná architektka Ing. arch. Ingrid Konrad. Pani hlavná architektka informovala členov

komisie, že v priebehu jesene sa bude konať predstavenie vyhodnotených pripomienok pre
verejnosť. Na septembrovom zasadnutí komisie informuje p. Konrad o urbanistickej štúdii
k riešeniu centrálnej rozvojovej osi Petržalky.
Stanovisko k bodu č. 4 „ Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie ,, Riešenie centrálnej
rozvojovej osi Petržalka“
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča MsZ

a) zobrať na vedomie Petíciu proti konceptu Urbanistickej štúdie ,,Riešenie centrálnej
rozvojovej osi Petržalka“
b) požiadať primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby uvedená petícia bola
zahrnutá a posudzovaná ako pripomienka podaná k prerokovávanému konceptu
predmetnej urbanistickej štúdie a po jej vyhodnotení v rámci pripomienkového
konania a zapracovaní do konečného návrhu urbanistickej štúdie, odprezentovať
verejnosti, ako aj zástupcom petície

Hlasovanie: prítomní 4, za: 3, proti: 0, zdržal sa: 1

K bodu 5
K bodu „Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie – Riešenie zóny Petržalka-stred, Námestie
Jána Pavla II“ bola prítomná zamestnankyňa ústrednej evidencie sťažností Mgr. Lucia
Schusterová a pani hlavná architektka Ing. arch. Ingrid Konrad. Na septembrovom zasadnutí
komisie p. Konrad informuje členov komisie o urbanistickej štúdii k riešeniu zóny Petržalka –
stred, Námestie Jána Pavla II.
Stanovisko k bodu č. 5 „ Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie – Riešenie zóny
Petržalka-stred, Námestie Jána Pavla II“
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča MsZ
a) zobrať na vedomie Petíciu za vypracovanie urbanistickej štúdie – Riešenie zóny
Petržalka-stred, Námestie Jána Pavla II
b) požiadať primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby uvedená petícia bola
zahrnutá a posudzovaná ako pripomienka podaná k prerokovávanému konceptu
predmetnej urbanistickej štúdie a po jej vyhodnotení v rámci pripomienkového
konania a zapracovaní do konečného návrhu urbanistickej štúdie, odprezentovať
verejnosti, ako aj zástupcom petície.

Hlasovanie: prítomní 4, za: 3, proti: 0, zdržal sa: 1

K bodu 6
K bodu „Koncepcia umiestňovania a posudzovania vonkajšej reklamy na území Hlavného
mesta SR Bratislavy“ bola prítomná pani hlavná architektka Ing. arch. Ingrid Konrad. Po
vyslovenom odporúčaní pani Ing. arch. Konrad sa všetci prítomní zhodli na predložení tejto
koncepcie na septembrové zasadnutie komisie územného a strategického plánovania, životného
prostredia a výstavby.
Bez hlasovania.
K bodu 7
K bodu „Atlas dopadov zmeny klímy na územie Hlavného mesta SR Bratislava“ boli prítomné
pani Ing. arch. Ingrid Konrad, Mgr. Eva Streberová, PhD. a doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD
z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.
Po krátkej prezentácii a diskusii všetkých prítomných sa členovia komisie zhodli na opätovnom
odprezentovaní materiálu na komisii po jeho finálnom dokončení, o ktorom budú jeho
spracovatelia informovať predsedu komisie.
Bez hlasovania.
Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., v. r.
predseda komisie

Zapísala:
Adriána Zemenčíková
tajomníčka komisie

