
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 9. 12. 2020 
 
Prítomní:  
Ing. Matej Vagač, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. arch. Peter Žalman, Mgr. Martin 
Vlačiky, Ph.D., Ing. Tatiana Kratochvílová, Ing. arch. Peter Vaškovič, Ing. Katarína Šimončičová, 
Mgr. Lenka Antalová Plavúchová, Ing. arch. Drahan Petrovič 
 
Ospravedlnení:  
Mgr. art. Adam Berka 
 
Neprítomní:  
Radovan Jenčík, Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, Mgr. Peter Pilinský 
 
Začiatok rokovania: 16:00 h.  
Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Tatiana Kratochvílová., predsedníčka komisie. 

 
Návrh programu v pozvánke: 
1. Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore HM 
SR Bratislavy 
2. Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 
3. Informácia o prachových časticiach PM10 a PM2,5 a o znížení znečistenia ovzdušia v 
hlavnom meste SR Bratislavy 
4. Vyhodnotenie 1. etapy triedeného zberu od domu k domu v IBV-pokračovanie v roku 2021 
5. Informácia ku príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
6. Návrh plánu zasadnutí Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby MsZ v roku 2021 
 
Po úvodnom privítaní všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí predsedníčkou 
komisie Ing. Tatianou Kratochvílovou, sa na základe požiadavky pani námestníčky Ing. arch. 
Lucie Štasselovej presunul bod č. 2. na prerokovanie od 17:00 hod. Dopĺňa sa Informácia ku 
územným plánom zón v MČ Bratislava - Staré mesto a Informácia ku Zmeny a doplnky 07 
Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy ako bod č. 6. Pôvodný bod č. 6 sa presúva na 
bod č. 7. Za schválenie navrhovaného programu hlasovali všetci prítomní členovia v počte 8. 
 
Schválený program: 
1. Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore HM 
SR Bratislavy 
2. Informácia o prachových časticiach PM10 a PM2,5 a o znížení znečistenia ovzdušia v 
hlavnom meste SR Bratislavy 
3. Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 
4. Vyhodnotenie 1. etapy triedeného zberu od domu k domu v IBV-pokračovanie v roku 2021 



5. Informácia ku príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
6. Informácia ku územným plánom zón v MČ Bratislava - Staré mesto a Informácia ku Zmeny 
a doplnky 07 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy  
7.Návrh plánu zasadnutí Komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby MsZ v roku 2021 

 
 

K bodu 1   
Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore HM 

SR Bratislavy 
 

K manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore HM 
SR Bratislavy bola prítomná pani hlavná architektka Ing. Ingrid Konrád, ktorá odprezentovala 
predmetný bod programu. 
 
Ing. Katarína Šimončičová upozornila na nevhodnú výstavbu polopodzemných  kontajnerov 
a spolu s Mgr. art. Ing. arch. Elenou Pätoprstou upozornili na estetiku kontajnerových 
stanovíšť. Ing. Ingrid Konrad uviedla, že útvar hlavnej architektky posudzuje individuálne 
každú novú žiadosť o stavbu a rekonštrukciu kontajnerových stojísk s jednotlivými žiadateľmi 
a vyjadrila súhlas s pani Ing. Katarínou Šimončičovou a jej názorom na potrebu zohľadnenia 
estetiky pri stavbe a rekonštrukcii kontajnerových stanovíšť. 
 

Uznesenie č. 1 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  

a) berie na vedomie Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo 
verejnom priestore HM SR Bratislavy  

Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 2 

Informácia o prachových časticiach PM10 a PM2,5 a o znížení znečistenia ovzdušia v 
hlavnom meste SR Bratislavy 

 
K informácii o prachových časticiach PM10 a PM2,5 a o znížení znečistenia ovzdušia v hlavnom 
meste SR Bratislavy boli prítomní, riaditeľ Sekcie životného prostredia Mgr. Michal Belica,  Ing. 
Eva Kanyicska Sima, Oddelenie životného prostredia a Mgr. Tomáš Peciar, Sekcia dopravy, 
cykloordinátor. Mgr. Eva Kanyicska Sima informovala členov komisie o predmetnom bode. 
 
Mgr. Matej Vagač uviedol, že mu v predkladanej informácii chýba riešenie tranzitnej dopravy. 
Ing. Tatiana Kratochvílová odpovedala na pripomienku Ing. Mateja Vagača a požiada kolegov 
o doplnenie zoznamu štúdií, v rámci dopravy, ktoré je potrebné spracovať (zároveň uviedla že 
na zadaniach sa už pracuje) na dobudovanie základnej komunikačnej siete v Bratislave, ktorá 



umožní zriadiť obchádzkové trasy, resp. regulovať tranzitnú dopravu na území hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá vyjadrila vďaku a pochvalu so spracovaním materiálu a 
opýtala sa na možnosti obmedzenia tranzitnej dopravy v čase dopravnej špičky. 
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá sa ďalej opýtala na možnosti spolupráce so Slovenským 
hydrometeorologickým ústavom na zvyšovaní počtu staníc v exponovaných lokalitách, 
napríklad aj v okolí materských a základných škôl. 
Mgr. Eva Kanyicska Sima informovala o dvoch nových monitorovacích staniciach, ktoré má 
Slovenský hydrometeorologický ústav pripravené v MČ Bratislava – Rača a MČ Bratislava- 
Podunajské Biskupice. Ďalšie nové, zatiaľ necertifikované meracie senzory, by mali byť 
umiestnené v oblasti Šancova – Štefánikova – centrum mesta, ako aj pri niektorých 
monitorovacích staniciach Slovenského hydrometeorologického ústavu. 
Mgr. Eva Kanyicska Sima informovala členov komisie aj o pripravovanom projekte 
spolupráce Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave so Slovenským 
hydrometeorologickým ústavom ohľadom vývinu siete senzorov, ktoré budú monitorovať 
úroveň prachových častíc. 
Ing. Tatiana Kratochvílová uviedla že členovia komisie budú informovaní o každom ďalšom 
novom/pripravovanom projekte monitorovacích staníc a senzorov prachových častíc. 
Ing. Katarína Šimončičová sa opýtala na úmrtia obyvateľstva v súvislosti s kvalitou ovzdušia, 
na čo Ing. Tatiana Kratochvílová uviedla, že v danej veci sa Sekcia životného prostredia obráti 
na Národné centrum zdravotníckych informácií a po získaní ďalších informácií bude členov 
komisie informovať, ako aj o Správe o zdravotnom stave obyvateľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy na najbližšie zasadnutie komisie. 
Mgr. Tomáš Peciar informoval o príprave na Sekcii dopravy tzv. ,,circulation plan“ –  
obchádzanie širšieho centra individuálnou automobilovou dopravou a odpovedal na ďalšie 
otázky členov komisie. 
 
Uznesenie č. 2 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  
 

a) berie na vedomie Informáciu o prachových časticiach PM10 a PM2,5 a o znížení 
znečistenia ovzdušia v hlavnom meste SR Bratislavy 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
K bodu 3 

Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 
 
Ku koncepcii mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 boli prítomní Mgr. Ján Mazúr, riaditeľ 
Metropolitného inštitútu Bratislavy, Ing. Boris Hrbáň, koordinátor rozvoja nájomného bývania 
a Ing. arch. Lucia Štasselová, II. námestníčka primátora.  
 
Spolu predstavili členom komisie prezentáciu ku koncepcii mestskej bytovej politiky 2020 – 
2030. Po odprezentovaní sa členovia komisie, vzhľadom ku rozsahu materiálu dohodli na 



ďalšom prerokovaní koncepcie na januárovom, prípadne inom zasadnutí komisie územného 
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby. 
Bez uznesenia 
 

K bodu 4 
Vyhodnotenie 1. etapy triedeného zberu od domu k domu v IBV-pokračovanie v 

roku 2021 
 
Ku vyhodnoteniu 1. etapy triedeného zberu od domu k domu v IBV-pokračovanie v roku 2021 
bol prítomný Mgr. Michal Belica, riaditeľ Sekcie životného prostredia, Mgr. Daniel Kleman, 
vedúci Oddelenia životného prostredia, Mgr. Katarína Bednárikova, Oddelenie životného 
prostredia, ktorá predstavila daný materiál. 
 
Mgr. Katarína Bednárikova informovala členov komisie, na otázku pani starostky Gabriely 
Ferančákovej, že koncom leta v roku 2021 plánujú zapojiť do triedeného zberu od domu 
k domu všetky mestské časti.  
 
Uznesenie č. 4 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  
 

a) berie na vedomie Vyhodnotenie 1. etapy triedeného zberu od domu k domu v IBV-
pokračovanie v roku 2021 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

K bodu 5 
Informácia ku príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Ku informácia ku príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy bol prítomný 
Mgr. Marek Dinka, riaditeľ Sekcie územného plánovania a Mgr. Katarína Štefancová, 
zástupkyňa riaditeľa Sekcie územného plánovania, ktorá predstavila predmetný bod 
programu. 
 
Ing. Katarína Šimončičová upozornila na postup pri participácii podľa strategického 
dokumentu o participácii a požiadala o vyjadrenie ku téme aj pani hlavnú architektku Ing. 
Ingrid Konrád. 
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá sa opýtala na aktuálny stav nového Územného generelu 
zelene, Mgr. Marek Dinka odpovedal, že sa aktuálne pokračuje v hľadaní spracovateľa 
Územného generelu zelene hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
Uznesenie č. 5 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  
 



a) berie na vedomie Informácia ku príprave nového územného plánu hlavného mesta 
SR Bratislavy 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 

 
K bodu 6 

Informácia ku územným plánom zón v MČ Bratislava - Staré mesto a Informácia ku Zmeny 
a doplnky 07 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Mgr. Marek Dinka informoval a vyzval členov komisie o možnosti pripomienkovania ku 
Zmenám a doplnkom 07 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy do 18.decembra 
2021. 
V rámci vyhodnocovania pripomienok Územného plánu zón v MČ Bratislava – Staré mesto  sa 
pristúpilo ku preskúmaniu Územného plánu zóny Machnáč a Územného plánu zóny A6. 
Nakoľko aktuálne prebieha vyhodnocovanie pripomienok, je možné zaslať prípadné podnety 
a pripomienky, ktoré môžu byť ešte akceptované, informoval členov komisie Mgr. Marek 
Dinka. 
Bez uznesenia 
 
 

K bodu 7 
Návrh plánu zasadnutí Komisie územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby MsZ v roku 2021 
 
V diskusii k danému bodu sa členovia komisie dohodli na stanovenie termínu zasadnutia 
Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby  na rok 2021 
a to v každú druhú stredu v mesiaci. 
 
Na základe viacerých kolízií termínov s Komisiou pre kultúru, média a ochranu kultúrneho 
dedičstva, v ktorej má Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby spoločných členov, tajomníčka komisie nahlásila na organizačné oddelenie 
nasledovné termíny: (deň v týždni ostáva streda, tak ako sa dohodli členovia komisie) 
20.1.2021, 10.2.2021, 03.3.2021, 14.4.2021, 12.5.2021, 09.6.2021,15.9.2021, 13.10.2021,  
10.11.2021, 8.12.2021 
Čas je stanovený na 16:00, ktorý sa môže v prípade potreby zmeniť. 
 
 
 
 

Ing. Tatiana Kratochvílová 
                                                                                                            predsedníčka komisie 

Zapísala : 
Adriána Zemenčíková 



 


