
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 19. 06. 2019. 

 

Prítomní: Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., Ing. Matej Vagač, Ing. Tatiana Kratochvílová,, Mgr. 

Dana Mareková, Ing. Katarína Šimončičová, Mgr. art. Adam Berka, Ing. arch., Mgr. art. Elena 

Pätoprstá, Gabriela Ferenčáková, Ing. Jakub Mrva, Ing. arch. Peter Žalman, 

Ospravedlnení: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, Ing. arch. Peter Vaškovič, Ing. Roman Lamoš, 

PhDr. Jana Poláčiková, Radovan Jenčík, Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, 

Neprítomní:  

 

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) 

 

Po úvodnom privítaní všetkých prítomných predsedom komisie prebehlo hlasovanie za 

nasledujúce zmeny v programe: bod programu ,,Správa o zdravotnom stave obyvateľov 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ bol zaradený ako bod č.2. Bod programu 

,,Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických 

vyhliadkach do budúcnosti“ bol zaradený ako bod č.1. Všetci prítomní členovia komisie v počte 

6 hlasovali za navrhnuté zmeny programu. 

 

 

 

PROGRAM 

1. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických 

vyhliadkach do budúcnosti  

2. Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

4. Kollárovo námestie 

5. Rôzne 

 

K bodu 1 

K informácii o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických 

vyhliadkach do budúcnosti bol prítomný poverený riaditeľ sekcie životného prostredia Mgr. 

Andrej Kovarik. Za spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. boli prítomné Ing. Anna 

Kapišinská, Mgr. Beata Humeniková a Ing. Anna Vargová, ktorá danú tému predstavila. 

V následnej diskusii Mgr. Kovarik deklaroval požiadavku zo strany hlavného mesta SR 

Bratislavy na spracovanie biologického odpadu do budúcnosti. Zástupkyne spoločnosti OLO a. 

s. odpovedali na otázky pani Marekovej ohľadom funkčnosti triediacej linky na plasty a ďalej 

pokračovala diskusia. 



Uznesenie k bodu č. 1 ,,Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom 

zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní  

 

 

a) berie materiál na vedomie  

b) žiada účasť nového predsedu predstavenstva spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu 

a.s. na októbrovom zasadnutí komisie územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby MsZ 

 

 

Hlasovanie:  

prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 2 

K správe o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy boli 

prítomní členovia komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania a to: Dana 

Čahojová, Jozef Kákoš, Mgr. Ľubica Karelová, Miroslav Pšenčík, predseda komisie MUDr. 

Jakub Vallo, ďalej bol prítomný riaditeľ Sekcie sociálnych vecí Mgr. Pavol Jablonický a vedúca 

Oddelenia sociálnych vecí Mgr. Vlasta Miškaninová. Správu o zdravotnom stave obyvateľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy predstavila prítomná zamestnankyňa 

Oddelenia sociálnych vecí Mgr. Daniela Mesíčková. 

Uznesenie k bodu č. 2 ,,Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy spolu s Komisiou sociálnych 

vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania po prerokovaní materiálu  

a) žiadajú primátora vytvoriť pracovnú skupinu na zostavenie akčného plánu k Správe 

o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy, ktorej členmi budú zástupcovia 

Sekcie sociálnych vecí, Sekcie životného prostredia a prihlásení členovia oboch komisií. 

 

Hlasovanie:  

prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

 



K bodu 3 

K návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

dočasnom parkovaní motorových vozidiel bol prítomný zamestnanec Oddelenia dopravného 

inžinierstva Peter Netri a  riaditeľ Sekcie dopravy Mgr. Peter Bánovec, ktorý návrh všeobecne 

záväzného nariadenia predstavil.  

Uznesenie k bodu č. 3 ,,Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu 

odporúča MsZ 

 

a) schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. .../2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel po zapracovaní 

akceptovaných pripomienok z verejného prerokovania. 

 

Hlasovanie:  

prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

K bodu 4 

K téme Kollárovho námestia bol prítomný poverený riaditeľ Sekcie životného prostredia Mgr. 

Andrej Kovarik, ktorý k otázke výrubu drevín v danej lokalite vyjadril nesúhlasné stanovisko 

za hlavné mesta SR Bratislavy a riaditeľ Sekcie dopravy Mgr. Peter Bánovec, ktorý sa vyjadril 

k dopravnej situácií predmetného územia. Za verejnosť bol prítomný Mgr. Peter Lovász, 

zástupca Capitol Legal Group advokátska kancelária a. s., ktorý sa zúčastnil diskusie 

s poslancami. 

Stanovisko k bodu č. 4 ,,Kollárovo námestie“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu  

 

a) žiada účasť vedúcej Oddelenia územného plánovania Ing. arch. Karin Lexmann, 

prípadne jej zástup na najbližšom zasadnutí komisie  

b) žiada primátora zabezpečiť súčinnosť vecných útvarov Magistrátu hlavného mesta 

SR Bratislavy v poskytnutí právnej analýzy všetkých existujúcich zmlúv a dodatkov Hlavného 

mesta SR Bratislavy so spoločnosťou Parking House s. r. o. vo veci ,,Výstavby na Kollárovom 

námestí“ 

 

 

Hlasovanie:  

prítomní: 7, za: 7, proti:0 , zdržal sa: 0 

 



K bodu Rôzne 

V bode Rôzne bola predstavená problematika riešenia územia – Devínska cesta. K téme bola 

prítomná poslankyňa miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Devín Ing. Zuzana Šubová,       

p. Wimmerová za Občianske združenie - Aliancia proti povodniam a poverený riaditeľ Sekcie 

životného prostredia Mgr. Andrej Kovarik.  

Pani Wimmerová predstavila problematiku vyhláseného inundačného územia a z neho 

vyplývajúcej povinnosti výstavby protipovodňovej ochrany v danom území. V diskusii apeluje 

na poslancov, aby sa touto tematikou zaoberali, nakoľko Zmeny a doplnky 06 – Územného 

plánu mesta SR Bratislavy budú v procese vyhodnotenia pripomienok. 

Stanovisko k bodu Rôzne ,,OZ Aliancia proti povodniam - riešenie územia – Devínska 

cesta“  

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu  

 

a) žiada vecné útvary magistrátu predložiť vyhodnotenie pripomienok Zmien 

a doplnkov 06 Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky pre Komisiu územného 

a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby v čase pred schválením návrhu 

Zmien a doplnkov 06  

 

Hlasovanie:  

prítomní: 7, za: 7, proti:0 , zdržal sa: 0 

 

 
 

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

                                                                                                                  predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: 

Adriána Zemenčíková, v. r.  

tajomníčka komisie 

 


