
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. 10. 2020, ktoré sa konalo online 
prostredníctvom videokonferencie ZOOM 

 
Prítomní:  
Ing. Matej Vagač, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Tatiana Kratochvílová, Ing. Katarína 
Šimončičová, Gabriela Ferenčáková, Ing. arch. Peter Vaškovič, Ing. arch. Peter Žalman, Mgr. 
art. Adam Berka, , Lenka Antalová Plavúchová, Mgr. Peter Pilinský, Ing. arch. Drahan Petrovič 
 
Ospravedlnení:  
Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.  
 
Neprítomní:  
Radovan Jenčík, Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 
 
Začiatok rokovania: 16:00 h. 
Zasadnutie sa konalo online prostredníctvom videokonferencie ZOOM. 
Zasadnutie otvorila a viedla Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, podpredsedníčka komisie. 

 
Návrh programu v pozvánke: 
1.  Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 
2. Sumarizácia aktuálneho stavu k projektu polyfunkčných objektov CPR v rámci výrubových 
konaní 
3. Rôzne 
 
Po privítaní všetkých prítomných členov komisie ako aj prizvaných hostí na online zasadnutí 
Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ 
podpredsedníčkou komisie Ing. arch. Mgr. art. Elenou Pätoprstou nasledovalo hlasovanie 
o programe. Za schválenie navrhovaného programu hlasovali všetci prítomní členovia v počte 
8. 
 
Schválený program: 
 
1. Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 
2. Sumarizácia aktuálneho stavu k projektu polyfunkčných objektov CPR v rámci výrubových 
konaní 
3. Rôzne 
 
  

 



K bodu 1 
,,Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy“ 
 
K bodu č. 1 ,,Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy“ boli prítomné Ing. Anna Galčíková, Mgr. Daniela Grznárik, 
zamestnankyne Sekcie životného prostredia a Mgr. Michal Belica, riaditeľ Sekcie životného 
prostredia, ktorý predstavil predmetný materiál ako aj pripomienky mestských častí Bratislavy 
zaslané v stanovenom termíne a ich vyhodnotenie. Na otázky členov komisie ku 
predmetnému bodu programu odpovedala aj Mgr. Daniela Grznárik, právnička Sekcie 
životného prostredia.  

Ing. arch. Peter Vaškovič informoval o pozmeňujúcom poslaneckom návrhu, ktorý bol 
schválený na rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto dňa 06.10.2020 
a na rokovaní Miestneho zastupiteľstva  MČ Bratislava – Karlova Ves dňa 22.09.2020. 
Predmetný pozmeňujúci návrh, ktorým sa upravuje znenie § 3 návrhu predmetného 
nariadenia o špecifikácii budov, stavieb, zariadení a prevádzok umiestňovaných v ochrannom 
pásme pohrebísk bude dodatočne zaslaný všetkým členom komisie a riaditeľovi Sekcie 
životného prostredia Mgr. Michalovi Belicovi.  

Nakoľko členovia komisie nemali k dispozícií materiál k návrhu VZN o ochrannom pásme 
pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, bolo prijaté uznesenie 
o per rollam hlasovaní, z ktorého výpis k bodu programu č. 1. ,,Návrh VZN o ochrannom pásme 
pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ bude zaslaný Ing. Anne 
Galčíkovej najneskôr dňa 19.10.2020.  

Návrh uznesenia Ing. arch. Mgr. art. Eleny Pätorpstej 

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

a) berie na vedomie ,,Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy “ a schvaľuje per rollam hlasovanie o návrhu 
VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy s termínom hlasovania 17.10.2020 

Hlasovanie:  

Prítomní:́ 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval : 1 

 
 

Uznesenie k bodu č. 1 „Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ 

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



a) odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť ,,Návrh 
VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy“ 
 

Hlasovanie:  

Prítomní:́ 8, za: 6, proti: 1, zdržal sa: 1, nehlasoval: 0  

(PRE INFO :tento výpis z per rollam hlasovania bol včera zaslaný pani Galčíkovej) 

 

Elektronický záznam hlasovania Per rollam z 14.10.2020, hlasovanie ukončené 16.10.2020 
 

 
 

K bodu 2 
,,Sumarizácia aktuálneho stavu k projektu polyfunkčných objektov CPR v rámci výrubových 

konaní“ 
K bodu č. 2 ,,Sumarizácia aktuálneho stavu k projektu polyfunkčných objektov CPR v rámci 
výrubových konaní“ bol prítomný Mgr. Michal Belica, riaditeľ Sekcie životného prostredia 
a Dipl. Ing. Ivan Petro, vedúci Oddelenia tvorby mestskej zelene, ktorý predstavil predmetný 
bod. 
 
K tomuto bodu bolo prijaté konsenzom rozhodnutie bez hlasovania:  
 
Komisia berie na vedomie predloženú sumarizáciu aktuálneho stavu k projektu polyfunkčných 
objektov CPR v rámci výrubových konaní a prosí predkladateľov materiálu o  informovanie 
všetkých členov komisie pri každej závažnej zmene aktuálneho stavu k projektu polyfunkčných 
objektov CPR v rámci výrubových konaní. 
 

 



K bodu 3 
Rôzne 

V bode rôzne Ing. Matej Vagač informoval členov komisie o rokovaniach a o memorande so 
spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT a. s. a zástupcami hlavného mesta SR Bratislavy o 
realizácií ekologických riešení pri budovaní verejného priestoru ako aj pri rekonštrukcii 
historickej pamiatky Vodnej veže v rámci investičného zámeru ,,Bratislavské Podhradie – 
Vydrica“.  

Návrh uznesenia Ing. Mateja Vagača: 

Uznesenie k bodu č. 3.1. „Rôzne“ 

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

a) zobrala na vedomie informáciu o pripravovanom memorande so spoločnosťou 
VYDRICA DEVELOPMENT a. s. a zástupcami hlavného mesta SR Bratislavy pri 
investičnom zámere ,,Bratislavské Podhradie – Vydrica“. 

b) žiada priložiť materiál  o memorande ku bodu programu MZ hl mesta Bratislava 
,,Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13 a parc. č. 545/4, spoločnosti VYDRICA 
DEVELOPMENT, a. s. , so sídlom v Bratislave“ na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
dňa 22.10.2020 

Hlasovanie:  

Prítomní:́ 7, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 0 

 

 

Návrh uznesenia Ing. Kataríny Šimončičovej: 

Uznesenie k bodu č. 3.2. „Rôzne“ 

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

a) žiada Sekciu životného prostredia predložiť na najbližšie zasadnutie Komisie 
územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby materiál 
Správa o cestnej zeleni a jej ochrane na území hl. mesta Bratislava  

b) žiada zaslanie informácie ku vydaniu súhlasu na výrub drevín rastúcich v stromoradí 
na ul. Košická, najneskôr do konca budúceho týždňa, t. j. 25. 10. 2020 



Hlasovanie:  

Prítomní:́ 8, za: 8, proti:0 , zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 

 

Návrh uznesenia Ing. Kataríny Šimončičovej: 

Uznesenie k bodu č. 3.3. „Rôzne“ 

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

a) žiada zaradiť bod programu ,,Príprava nového územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy“ na novembrové zasadnutie Komisie územného a strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ 

Hlasovanie:  

Prítomní:́ 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 

 

Návrh uznesenia Ing. Kataríny Šimončičovej: 

Uznesenie k bodu č. 3.4. „Rôzne“ 

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

a) žiada zaradiť bod programu ,,Informácia ku príprave aktualizácie Programu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej 
len,,PHSR“) a vyhodnotenie plnenia súčasného PHSR na novembrové zasadnutie 
Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ 

Hlasovanie:  

Prítomní: 8 , za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0 

 

Návrh uznesenia Ing. Kataríny Šimončičovej: 

Uznesenie k bodu č. 3.5. „Rôzne“ 

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



a) žiada zaradiť bod programu ,,Informácia o hodnotách prachových časticiach PM10 
a PM2,5 na území hl. mesta a o opatreniach prijatých na zníženie znečistenia ovzdušia 
v hlavnom meste SR Bratislavy“ na novembrové zasadnutie Komisie územného a 
strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ 

Hlasovanie:  

Prítomní: 8 , za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0 

 

 

 
         Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá,   

                                                                                                            podpredsedníčka komisie 
                                                                                                                       overovateľ zápisnice 
 
 
 
 
Zapísala : 
Adriána Zemenčíková, v. r.  

 

 

 

adriana.zemancikova
Obdĺžnik


