
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 27. 1. 2021 
 
Prítomní:  
Ing. Matej Vagač, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. arch. Peter Žalman, Mgr. Martin 
Vlačiky, PhD., Ing. Tatiana Kratochvílová, Ing. arch. Peter Vaškovič, Ing. Katarína Šimončičová, 
Mgr. Lenka Antalová Plavúchová, Ing. arch. Drahan Petrovič, Mgr. art. Adam Berka, Gabriela 
Ferenčáková 
 
Ospravedlnení:  
Mgr. Peter Pilinský 
 
Neprítomní:  
Radovan Jenčík, Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 
 
Začiatok rokovania: 16:00 h.  
 
Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Tatiana Kratochvílová, predsedníčka komisie. 

 
 

Návrh programu v pozvánke: 
 
1. 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 
2. Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1-10 zo dňa 23.10.2014 Mestských 
lesov Bratislava 
3. Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do výzvy 
Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 62 – Vodozádržné opatrenia v 
urbanizovanej krajine a o výške spolufinancovania projektu 
4. Rôzne 
 
Po úvodnom privítaní všetkých prítomných členov a komisie  a prizvaných hostí predsedníčkou 
komisie Ing. Tatianou Kratochvílovou, je komisia od 16:15 hod. uznášaniaschopná. Pani 
predsedníčka predniesla navrhovaný program v zmysle zaslanej pozvánky. Za schválenie 
navrhovaného programu hlasovali všetci prítomní členovia v počte 9. 
 
Schválený program: 

 
1. 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 
2. Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1-10 zo dňa 23.10.2014 Mestských 
lesov Bratislava 



3. Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do 
výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 62 – Vodozádržné opatrenia v 
urbanizovanej krajine a o výške spolufinancovania projektu 
4. Rôzne 
 

K bodu 1   
 

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. Michal Belica, 
riaditeľ Sekcie životného prostredia a Ing. Marek Máva, asistent riaditeľa Mestských Lesov 
v Bratislave 
 
Po úvodnom slove p. Belicu predstavil obsah materiálu pán Ing.  Páva z Mestských lesov 
v Bratislave (ďalej len “MLB“). Z dôvodu obsiahlosti materiálu, ktorý bol členom komisie 
vopred zaslaný na preštudovanie, navrhol pán Ing. Vagač prezentáciu len hlavných bodov 
materiálu. Pán Páva predstavil jednotlivé plnenia bodov z Akčného plánu Koncepcie rozvoja 
MLB a detailnejšie popísal niektoré z nich, ako návrh zonácie Mestských lesov v Bratislave, 
vyznačovanie ťažieb dreva, ktoré prebieha zapájaním a informovaním verejnosti, rozšírenie 
bratislavského lesoparku, posilnenie personálnych kapacít na udržiavanie lesoparku, zníženie 
početnosti diviačej zveri, predĺženie promenády na Železnej studničke a ďalšie.   
 
Po ukončení informovania p. Ing. Pávom otvorila p. predsedníčka otvorila diskusiu 
k prezentovaným bodom.  
 
Ing. Vagač poďakoval a pochválil súčasný spôsob fungovania organizácie MLB, ktorý sa odrazil 
aj v prezentovanom materiály    
Ing. Vaškovič požiadal o intenzívnejšiu komunikáciu HMSR resp. MIB-u s mestskými časťami. 
Ohľadom súťaže na Predĺženie promenády na Železnej studničke podotkol, že MČ Nové mesto 
pripravuje ÚPN-Z Horná Mlynská dolina a zároveň stavebnú uzáveru na celú lokalitu, 
no neeviduje informovanie MČ o vypísaní súťaže k Predĺženiu promenády, čo spôsobuje 
problémy s koordináciou a priebehom procesov.  
 
 

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

odporúča  
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 
a) zobrať na vedomie  

 
Informáciu 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 



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

 
K bodu 2 

 
Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1-10 zo dňa 23.10.2014 Mestských 

lesov Bratislava 
 

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. Michal Belica, 
riaditeľ Sekcie životného prostredia a a Ing. Marek Máva, asistent riaditeľa Mestských Lesov 
v Bratislave 
 
 
Po odprezentovaní bodu č.1 z programu zasadnutia pokračoval p. Páva k bodu č.2, 
k informovaniu o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1-10 zo dňa 23.10.2014 
Mestských lesov Bratislava, kde ide o podporu rekreačnej funkcie lesoparku. Z tohto 
uznesenia je z 10 bodov 7 splnených. Tri body sú reportované priebežne, konkrétne ide o tieto 
body :  

- zverejňovanie o plánovanej ťažbe dreva, ktoré sa komunikuje cez webstránku MLB, 
sociálne siete a informačné tabule.  

- vypracovanie výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia 
- vyhlásenie nepoľovných plôch, ktorý na základe vykonaných zmien v procese, ako je aj 

samostatné spravovanie poľovníctva MLB, považujú za splnený 
 
 
Uznesenie č. 2 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  
 

odporúča  
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 
a) zobrať na vedomie  

 
Informáciu o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1-10 zo dňa 23.10.2014 Mestských 
lesov Bratislava 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
K bodu 3 

 
Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do 

výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 62 – Vodozádržné opatrenia v 
urbanizovanej krajine a o výške spolufinancovania projektu 

 



K informácii o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do výzvy 
Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 62 – Vodozádržné opatrenia v 
urbanizovanej krajine a o výške spolufinancovania projektu bol prítomný Mgr. Michal Belica, 
riaditeľ Sekcie životného prostredia a Mgr. Ján Slimák, oddelenie programovania a spolupráce 
 
 Mgr. Belica informoval o pripravovanej výstavbe parku v Karlovej Vsi, kde má byť zapracovaný 
systém vodozádržných opatrení a prefinancovaný operačným programom Kvalita životného 
prostredia. Materiál bol spracovaný oddelením programovania a spolupráce, ktorý bol 
predstavený Mgr. Jánom Slimákom. Uviedol, že peniaze sú v rozpočte schválené v plnej výške, 
podmienkou výzvy Operačného programu Kvality ŽP je potrebné uznesenie mestského 
zastupiteľstva, ktoré súhlasí so spolufinancovaním tohto projektu. Táto suma je vyčíslená na 
6085,-EUR, s ktorá je schválená v rozpočte pre výstavbu parku. 
 
Ing. Šimončičová poukázala na absenciu informácií k riešenému projektu a uviedla všeobecnú 
požiadavku k prezentácii jednotlivých projektov, ku ktorým sa schvaľuje mestský rozpočet. 
Ing. Vaškovič vyjadril súhlas s pani Šimončičovou a rovnako vyzval k lepšej komunikácii 
ohľadom mestských projektov. Pán Belica k riešeného projektu Karloveského parku uviedol, 
že bol v minulosti spolu s inými projektami prerokovaný v komisii ako aj s MČ Karlova Ves 
a v súčasnosti je už na projekt Parku vydané stavebné povolenie.   
 
Uznesenie č. 3 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  
 

odporúča  
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 
a) zobrať na vedomie  

 
Informáciu o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do výzvy 
Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 62 – Vodozádržné opatrenia v 
urbanizovanej krajine a o výške spolufinancovania projektu 
       

b) schváliť  
 
Zabezpečenie spolufinancovania projektu predkladaného do výzvy Operačného programu 
Kvalita životného prostredia OPKZP-PO2-SC211-2020-62 pod názvom „Dažďová záhrada v 
mestskom parku Karloveská“ z vlastných zdrojov v maximálnej výške 6 085,09 EUR. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 



K bodu 4 
Rôzne 

 
Ing. Šimončičová poukázala na informačnú tabuľu v Sade J. Kráľa a požiadala p. Belicu, aby bol 
upravený text, ktorý hovorí o bezpečnostnom a zdravotnom reze stromov, avšak v tomto 
období nie je zdravotný rez stromov povolený. Pán Mgr. Belica poďakoval za informáciu 
a ubezpečil p. Šimončičovú, že sa v súčasnosti vykonávajú iba bezpečnostné rezy a pochybenie 
v texte oznámenia bude opravený. 

 
Mgr. Vláčiky  z dôvodu zabezpečenia uznášaniaschopnosti navrhuje doplniť komisiu o člena 
z radov odborníkov a zároveň dal na zváženie vylúčenie členov, ktorí sa komisie pravidelne a 
neospravedlnene nezúčastňujú.  
 
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá požiadala o preverenie možnosti použitia demontovanej 
meracej stanice kvality ovzdušia z Malaciek v Bratislave. 
 
Ing. Vaškovič a Ing. Šimončičová požiadali o prezentáciu Koncepcie mestskej bytovej politiky 
2020 – 2030, aby mohla prebehnúť diskusia v komisii pred schvaľovaním mestským 
zastupiteľstvom. Taktiež p. Šimončičová požiadala o predloženie materiálu o Správe 
zdravotného stavu obyvateľstva, informáciu o ÚPN-Z Dunajská a štúdii výškového zónovania.  
 
Ing. Šimončičová požiadala o postupné odprezentovanie projektov, ktoré sú  schválené v 
mestskom rozpočte 
  
Bez uznesenia 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r. 
                                                                                                            predsedníčka komisie 

 
 
 
Zapísal : Filip Prikler 

 

 

 


