
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 16. 9. 2020 

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

 
Návrh programu v pozvánke: 
1.  Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 06 
2. Petícia za doplnenie verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Slnečnice - Zóna mesta a 
Zóna Viladomy, MČ Bratislava – Petržalka  
3. Návrh Manifestu verejných priestorov  
4. Rôzne  
 
Po úvodnom privítaní všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí predsedom 
komisie Mgr. Martinom Vlačikym, Ph.D. nasledovalo hlasovanie o programe. Za schválenie 
navrhovaného programu hlasovali všetci prítomní členovia v počte 9. 
 
Schválený program: 
1. Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 06 
2. Petícia za doplnenie verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Slnečnice - Zóna mesta a 
Zóna Viladomy, MČ Bratislava – Petržalka  
3. Návrh Manifestu verejných priestorov  
4. Rôzne  
 
  

 
K bodu 1 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 06 
 

K bodu územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 06 bol prítomný Mgr. 
Marek Dinka, riaditeľ Sekcie územného plánu, Ing. arch. Katarína Štefancová, Ing. arch. Silvia 
Gálová, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov a Ing. arch. Marta Závodná, 



vedúca Oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov, ktorí predstavili predmetný 
bod programu. Nasledovala diskusia v ktorej spracovatelia odpovedali na otázky 
a pripomnienky členov komisie. 

Uznesenie k bodu č. 1 „Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
zmeny a doplnky 06“  

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

a) odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy po doplnení 
predkladaného Návrhu uznesenia v bode 1 článok 1.3 vznení: ,,Komisia územného a 
strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bola oboznámená a berie na vedomie 
výsledok pripomienkového konania k Územnému plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, zmeny a doplnky 06“  

1. zobrať na vedomie  

1.1 Stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, podľa § 25 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, č.j.: OU-BA-OVBP3-2020/082221 zo dňa 19.08.2020 k 
územnoplánovacej dokumentácii Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, zmeny a doplnky 06.  

1.2 Správu o prerokovaní Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
zmeny a doplnky 06.  

2. schváliť  

2.1 Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 06  

2.2Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 4/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2008, všeobecne 
záväzného nariadenia č. 17/2011, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014 a všeobecne 
záväzného nariadenia č. 10/2014 s účinnosťou 1. novembra 2020.  

2.3 Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Územného plánu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 06.  

3. požiadať  

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  



3.1 zabezpečiť spracovanie čistopisu Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, zmeny a doplnky 06 podľa rozhodnutia schvaľujúceho orgánu o schválení. T: 31. 
10. 2020  

3.2 zabezpečiť uloženie Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
zmeny a doplnky 06 v zmysle ustanovení § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  

Hlasovanie:  

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

 
 

K bodu 2 
,,Petícia za doplnenie verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Slnečnice - Zóna mesta a 

Zóna Viladomy, MČ Bratislava – Petržalka“ 
 

K bodu programu petícia za doplnenie verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Slnečnice - 
Zóna mesta a Zóna Viladomy, MČ Bratislava – Petržalka bola prítomná Ing. Mária Pulcová, 
Ústredná evidencia sťažností, Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ Sekcie dopravy a Mgr. Marek Dinka, 
riaditeľ Sekcie územného plánovania. Po predstavení materiálu Ing. Máriou Pulcovou 
nasledovala diskusia. 

Uznesenie k bodu č. 2 „Petícia za doplnenie verejnej občianskej vybavenosti v lokalite 
Slnečnice - Zóna mesta a Zóna viladomy (mestská časť Bratislava – Petržalka)“ 

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

a) odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie 
Petíciu za doplnenie verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Slnečnice – Zóna mesta 
a Zóna viladomy (mestská časť Bratislava – Petržalka) 

Hlasovanie:  

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

b) žiada primátora, aby Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 

informoval petičný výbor o výsledku vybavenia Petície za doplnenie verejnej 

občianskej vybavenosti v lokalite Slnečnice – Zóna mesta a Zóna viladomy (mestská 

časť Bratislava - Petržalka) v zmysle Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 

neskorších predpisov 

Hlasovanie: 

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



K bodu 3 
Návrh Manifestu verejných priestorov 

 
K bodu programu návrh manifestu verejných priestorov bol prítomný Mgr. Ján Mazúr, PhD. 
riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislava a  Roman Žitňanský, Metropolitný inštitút 
Bratislavy, ktorý prezentovali daný materiál. Nasledovala vecná diskusia v ktorej spracovatelia 
materiálu odpovedali na pripomienky a otázky členov komisie. 

Uznesenie k bodu č. 3 „Návrh Manifestu verejných priestorov“  

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

a) odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Návrh 
Manifestu verejných priestorov  

Hlasovanie:  

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

 
K bodu 4 

Rôzne 
 

Stanovisko k bodu č. 4 „Rôzne“  

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

a) žiada splnenie Uznesenia č. 1.1. zo dňa 3.12.2019 zo zasadnutia Komisie územného 
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ  

Hlasovanie:  

Prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

 
 
 
 
 
 

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


