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KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
A VÝSTAVBY 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 

Zápisnica zo spoločného zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby, Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s 
majetkom mesta, a Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sa konalo dňa 15. 2. 
2021 o 16:00 
 
Účasť členov komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby: 
 
Prítomní:  
Mgr. Lenka Antalová Plavúchová, Gabriela Ferenčáková, Ing. Tatiana Kratochvílová, Ing. arch. 
Drahan Petrovič, Ing. Katarína Šimončičová, Ing. Matej Vagač, Ing. arch. Peter Vaškovič  
 
Neprítomní:  
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, Radovan Jenčík, Mgr. 
Martin Vlačiky, PhD., Ing. arch. Peter Žalman, Mgr. Peter Pilinský 
 
Ospravedlnení: - 
 
Začiatok online rokovania: 16:00 h.  
 

 
Návrh programu v pozvánke: 
 
1. Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020-2030 
2. Rôzne 
 

K bodu 1   
 

Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020-2030 
 

Prezentujúci: Ing. arch. Lucia Štasselová, Ing. arch. Boris Hrbáň, Mgr. Ján Mazúr, PhD. 
 
ZOOM videokonferenciu otvorila a viedla námestníčka primátora Ing. arch. Lucia Štasselová. 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy prerokovala materiál Koncepcie mestskej bytovej 
politiky 2020 – 2030. Prezentáciu materiálu viedla Ing. arch. Lucia Štasselová, doplnili ju Ing. 
arch. Boris Hrbáň a Mgr. Ján Mazúr, PhD., ktorí zodpovedali otázky prítomných členov.  
 
Ing. Katarína Šimončičová uviedla potrebu zamedzenia budúceho predaja nehnuteľností v 
majetku HMSR Bratislavy. 
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Ing. arch. Peter Vaškovič upozornil na problém systému ŠFRB, jeho celoplošné riešenie 
s rovnakou cenou na území Slovenska. 
Vyjadril sa k zmenám a doplnkov 09 územného plánu Bratislavy, ako k dobrému nástroju pre 
Mestské časti na premietnutie vhodných lokalít pre funkciu bývania. 
 
Materiál bol prerokovaný, komisia územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby nebola uznášaniaschopná, preto sa o návrhu uznesenia k bodu č. 1 – 
Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 -2030 hlasovalo písomnou výzvou per rollam.  
 
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  
 

Koncepciu mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 
 
b) Žiada 
 

spracovateľa materiálu doplniť ciele koncepcie o vypracovanie samostatného materiálu 
o problematike zabezpečenia náhradného nájomného bývania pre nájomníkov 
z reštituovaných bytových domov, spolu s analýzou finančných modelov. 
 
Hlasovanie prebehlo per rollam:  
prítomní: 14, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 6 
 

K bodu 2 
 

             Rôzne  
 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy nemala k tomuto bodu ďalšie návrhy. 
 
 
 

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r. 
                                                                                                            predsedníčka komisie 

 
 
 
Zapísal : Filip Prikler, v.r. 
v Bratislave 16.2.2021  


