
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 15. 1. 2020 
 
Prítomní:  
Ing. Matej Vagač, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Gabriela Ferenčáková, Ing. arch. Peter 
Žalman, Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., Ing. Tatiana Kratochvílová, Ing. arch. Peter Vaškovič, Mgr. 
Peter Pilinský, Ing. Katarína Šimončičová, PhDr. Jana Poláčiková, Mgr. art. Adam Berka, Mgr. 
Dana Mareková 
 
Ospravedlnení:  
Ing. Roman Lamoš, Ing. Jakub Mrva 
 
Neprítomní: Radovan Jenčík, Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 
 
Začiatok rokovania: 16:00 h.  
Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., predseda komisie. 

 
Návrh programu v pozvánke: 
1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 
2019 
2. Prezentácia Eco Dog Toilet - preventívne riešenie proti znečisťovaniu verejných 
priestranstiev psím odpadom 
3. Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave na 
základe uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018 
4. Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 
Mestských lesov Bratislava. 
5. Rôzne 
 
Po úvodnom privítaní všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí predsedom 
komisie Mgr. Martinom Vlačikym, Ph.D. nasledovala diskusia k bodu ,,Rôzne“.  Za schválenie 
navrhovaného programu hlasovali všetci prítomní členovia v počte 9. 
 
Schválený program: 
 
1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za 
rok 2019 
 
 
2. Prezentácia Eco Dog Toilet - preventívne riešenie proti znečisťovaniu verejných 
priestranstiev psím odpadom 



 
 
3. Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave na 
základe uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018 
 
 
4. Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 
Mestských lesov Bratislava. 
 
 
5. Rôzne 
 

K bodu 1   
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Komisie územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2019 

 
V diskusii k predmetnému členovia komisie upozornili predsedu komisie na viaceré nesplnené 
uznesenia prijaté na zasadnutiach Komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby MsZ v roku 2019, žiadali zvýšenie informovanosti k jednotlivým prijatým 
uzneseniam a ich plneniu zo strany magistrátu. 
Predseda komisie Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D. navrhol požiadať riaditeľa magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy o stručné písomné informovanie k plneniu prijatých uznesení komisie na 
každom zasadnutí komisie, ich aktuálnom stave a riešení resp./neriešení. Túto informáciu 
navrhol predkladať vždy na nasledujúcom zasadnutí komisie od zasadnutia, na ktorom boli 
jednotlivé uznesenia prijaté. Členovia komisie súhlasili s návrhom predsedu komisie a 
doplnili tento návrh o požiadavku účasti riaditeľa magistrátu Mgr. Ctibora Košťála na 
februárovom zasadnutí komisie ako aj informovanie Mgr. Tomáša Maleca PhD., 
splnomocnenca primátora hlavného mesta pre poslancov mestského zastupiteľstva  o tejto 
požiadavke.  
Ing. Katarína Šimončičová spolu s prítomnými členmi komisie požiadala predsedu komisie 
prizvať zástupcov Metropolitného inštitútu Bratislavy na februárovom zasadnutí komisie 
a informovať členov komisie o činnosti tejto organizácie.  
Mgr. Dana Mareková žiadala informácie k Uzneseniu č. 2 zo spoločného zasadnutia Komisie 
územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a Komisie sociálnych 
vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania zo dňa 19. 6. 2019. 
 

Uznesenie č. 1.1  
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  
 

a) žiada riaditeľa magistrátu zúčastniť sa februárového zasadnutia Komisie územného 
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby, žiada písomnú informáciu 
o stave prijatých uznesení Komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby za rok 2019 a pravidelné informovanie o stave prijatých uznesení 
komisie na každom nasledujúcom zasadnutí komisie písomnou formou. 



b) žiada účasť zástupcov Metropolitného inštitútu Bratislavy na februárovom zasadnutí 
Komisie územného a strategického plánovania,  životného prostredia a výstavby a informácie 
o činnosti Metropolitného inštitútu Bratislavy 

c) žiada primátora a riaditeľa magistrátu o informácie k  Uzneseniu č. 2 zo spoločného 
zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a 
Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania zo dňa 19. 6. 2019. 
 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 2 

Prezentácia Eco Dog Toilet - preventívne riešenie proti znečisťovaniu verejných 
priestranstiev psím odpadom 

 
K prezentácii Eco Dog Toilet - preventívne riešenie proti znečisťovaniu verejných priestranstiev 
psím odpadom bola prítomná Ing. Barbora Borotová, obchodnú zástupkyňa spoločnosti 
Prorozvoj, s.r.o., ktorá predstavila členom komisie systém Eco Dog Toilet staníc. Počas 
prezentácie prebiehala  otvorená diskusia členov komisie. Predmetný projekt v súčasnosti 
funguje vo viacerých slovenských mestách a v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Cena za 
poskytnutie služby, nájom a spravovanie stanice je 800 eur ročne. Predmetný projekt by 
mohol byť potenciálnym riešením v danej problematike najmä pre mestské časti, uviedla Ing. 
Barborá Borotová. 
Mgr. Martin Vlačiky, Ph. D. požiadal o vyjadrenie a aktuálne stanovisko k danému projektu 
Sekciu životného prostredia. 
 
 
Uznesenie č. 2.1 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  

 
a) žiada  Sekciu životného prostredia o posúdenie a stanovisko k projektu Eco Dog Toilet 
staníc na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

Hlasovanie:  
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
 
 
 

K bodu 3 
Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave na 

základe uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018 
 
 



K informácii o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave na základe 
uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018 bol prítomný Mgr. Marek Páva, 
asistent riaditeľa pre manažment projektov, Mestské lesy  v Bratislave a Mgr. Michal Belica, 
riaditeľ Sekcie životného prostredia. 
 
Po predstavení materiálu predseda komisie Mgr. Martin Vlačiky, Ph. D. otvoril diskusiu.  
 
Mgr. Dana Mareková sa opýtala na fungovanie a manažment organizácie Mestských lesov 
v Bratislave.  
 
Mgr. Marek Páva oboznámil členov komisie o personálnom obsadení organizácie, ktoré v 
súčasnosti nie je dostatočné pre plnenie akčného plánu Koncepcie rozvoja Mestských lesov 
v Bratislave. Informoval tiež o spolupráci Mestských lesov v Bratislave s Metropolitným 
inštitútom Bratislavy pri riešení využitia rekreačného areálu Horáreň - Krasňany/územie 
bývalých muničných skladov na Peknej ceste. Mestské lesy v Bratislave pracujú na novom 
dopravnom režime v rekreačnom areáli na Kamzíku a na rekonštrukcii dvoch parkovísk v tejto 
lokalite, uviedol Mgr. Marek Páva.   
 
 
Uznesenie č. 3.1 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní informácie 

 
a) zobrala na vedomie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy zobrať na vedomie predložený materiál: ,,Informácia o plnení Akčného 
plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia č. 
1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 04. 2018“ 
 

Prijaté bez hlasovania 
prítomní: 12 
 

K bodu 4 
Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 

Mestských lesov Bratislava 
 
 

K informácii o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských 
lesov Bratislava bol prítomný Mgr. Marek Páva, asistent riaditeľa pre manažment projektov, 
Mestské lesy v Bratislave a Mgr. Michal Belica, riaditeľ Sekcie životného prostredia, ktorí 
predstavili daný materiál. Po diskusii k predloženej informácii sa členovia komisie zhodli na 
potrebe zvyšovania informovanosti zo strany Mestských lesov Bratislava o ich organizácii ako 
aj o ich činnosti.  
 
Uznesenie č. 4.1  
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní informácie 
 



a) zobrala na vedomie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy zobrať na vedomie predložený materiál: ,,Informácia o plnení uznesenia č. 
1798/2014 časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014“ 
 
 

Prijaté bez hlasovania 
prítomní: 12 

 
 

K bodu 5.1 
Rôzne 

,,Návrh zadania Štúdie umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy“ 
 

K návrhu zadania štúdie umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy sa vyjadril Mgr. 
Marek Dinka, ktorý odpovedal na otázky Ing. arch. Petra Vaškoviča o jednotlivých lokalitách a 
spôsobe ich výberu resp./prípadného doplnenia, ako aj na otázky PhDr. Jany Poláčikovej 
ohľadom rokovaní s developermi. 
 
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá vyjadrila nesúhlas s vybranými lokalitami v návrhu zadania 
štúdie umiestnenia nájomného bývania a odporúča komisii požiadať o vyradenie lokalít 
Viedenská cesta a Šustekova v MČ Bratislava – Petržalka. 
 

K bodu 5.2 
Rôzne 

,,Návrh zadania pre projekt modernizácie Ružinovskej a Vajnorskej radiály“ 
 

K návrhu zadania pre projekt modernizácie Ružinovskej a Vajnorskej radiály sa vyjadril Ing. 
arch. Peter Vaškovič, ktorý navrhol spracovať jednotný urbanisticko-architektonický vizuál k  
električkovým tratiam v daných lokalitách. 
 
Ing. Tatiana Kratochvílová prizvala Ing. arch. Petra Vaškoviča ako zástupcu starostu mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto do pracovnej skupiny zamestnancov magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy v rámci projektu modernizácie električkových tratí v daných lokalitách.   
 
Ing. Matej Vagač požiadal Ing. Tatianu Kratochvílová a odborných zamestnancov magistrátu 
odprezentovať aktuálny stav rozpracovanosti štúdií k modernizácii Ružinovskej a Vajnorskej 
radiály na májové zasadnutie Komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby. 
 
Ing. Tatiana Kratochvílová súhlasila s požiadavkou s požiadavkou Ing. Mateja Vagača. 
 
V bode ,,Rôzne“ prevzala vedenie zasadnutia komisie podpredsedníčka komisie Ing. arch. Mgr. 
art. Elena Pätoprstá, z dôvodu odchodu pána predsedu komisie Mgr. Martina Vlačikyho, Ph.D.  
 
Na záver programu v bode ,,Rôzne“ vystúpil občan Michal Vičan za spoločnosť ACS 5, s r. o.,  k 
bodu č. 6. ,,Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22072/1 spoločnosti ACS 5, s r. o., so 



sídlom v Bratislave“, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí Komisie územného a strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ dňa 3. 12. 2019. Občan prišiel požiadať 
komisiu o prehodnotenie prijatého stanoviska komisie. Prítomní členovia komisie si vypočuli 
vyjadrenie občana a odporučili zaradiť toto vystúpenie občana k predmetnému bodu na 
februárové zasadnutie komisie za prítomnosti predsedu komisie Mgr. Martina Vlačikyho a Ing. 
arch. Petra Žalmana. 
 
Pani podpredsedníčka Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá poďakovala všetkým prítomným a 
ukončila zasadnutie komisie. 
 
 
 
 
 

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

 

 

 


