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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 10. 2. 2021 o 16:00 

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

 
 

Návrh programu v pozvánke: 
 
1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí 
    pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5191/3, parc. č. 5190 a parc. č. 5142/5, 
    spoločnosti INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o., so sídlom v Bratislave (ako víťaza súťaže o    
    ideový zámer) 
2. Urbanistická štúdia výškového zónovania na území hlavného mesta SR Bratislavy 
3. Urbanistická štúdia Brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy  
4. Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020-2030 
5. Informácia o plánovaných projektoch na rok 2021 
    Revitalizácia Pamätníka obetiam extrémizmu (Revitalizácia Pomníka Daniela Tupého) 
6. Informácia o splnení uznesenia č. 552/2020 zo dňa 25.6.2020 
7. „Štúdia o nastavení nového systému zberu a nakladania s biologicky rozložiteľnými 
    kuchynskými odpadmi z domácností na území mesta Bratislava “ - 1. časť. 
8. Návrh zmeny Uznesenia č. 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia 
    č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 2015 o predkladaní “Správy o stave zdravia obyvateľov hlavného     
    mesta SR Bratislavy v 2-ročných intervaloch k 31. 12.” a “Informačnej správy o podpore    
    zdravia vykonávanú hlavným mestom SR Bratislavou každoročne k 31. 12.” 
9. Návrh na doplnenie nového člena Komisie územného a strategického plánovania, 
    životného prostredia a výstavby z rady odborníkov 
10. Rôzne 
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Po úvodnom privítaní všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí predsedníčkou 
komisie Ing. Tatianou Kratochvílovou, bola navrhnutá zmena bodov programu. Doplnený bol 
bod programu, na základe návrhu p. Mgr. Martina Vláčikyho, „Návrh na predaj ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 
21698/8, spoločnosti BELL INVEST s. r. o., so sídlom v Bratislave“, ktorý členovia komisie 
schválili do programu ako bod č. 2.  
Pôvodný bod č. 4 „Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020-2030“ sa presunul na samostatné 
zasadnutie na deň 15.2. so začiatkom o 16:00. 
 
Za schválenie navrhovaného programu hlasovali všetci prítomní členovia v počte 8. 
 
Schválený program: 

 
1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí 
    pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5191/3, parc. č. 5190 a parc. č. 5142/5, 
    spoločnosti INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o., so sídlom v Bratislave (ako víťaza súťaže o       
    ideový zámer) 
2. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v      
    Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21698/8, spoločnosti BELL INVEST s. r. o., so sídlom v     
    Bratislave  
3. Urbanistická štúdia výškového zónovania na území hlavného mesta SR Bratislavy  
4. Urbanistická štúdia Brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy  
5. Informácia o plánovaných projektoch na rok 2021 –  
    Revitalizácia Pamätníka obetiam extrémizmu (Revitalizácia Pomníka Daniela Tupého) 
6. Informácia o splnení uznesenia č. 552/2020 zo dňa 25.6.2020 
7. „Štúdia o nastavení nového systému zberu a nakladania s biologicky rozložiteľnými 
    kuchynskými odpadmi z domácností na území mesta Bratislava “ - 1. časť. 
8. Návrh zmeny Uznesenia č. 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia 
    č. 28/2015 zo dňa 5. 2. 2015 o predkladaní “Správy o stave zdravia obyvateľov hlavného            
    mesta SR Bratislavy v 2-ročných intervaloch k 31. 12.” a “Informačnej správy o podpore     
    zdravia vykonávanú hlavným mestom SR Bratislavou každoročne k 31. 12.” 
9. Návrh na doplnenie nového člena Komisie územného a strategického plánovania, 
    životného prostredia a výstavby z rady odborníkov 
10. Rôzne 
 

K bodu 1   
 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5191/3, parc. č. 5190 a parc. č. 5142/5, 
spoločnosti INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o., so sídlom v Bratislave (ako víťaza súťaže o 
ideový zámer) 
 
Prezentujúci: Mgr. Lenka Galetová 
 
K návrhu bola prítomná Mgr. Lenka Galetová, ktorá odprezentovala predmetný bod 
programu. Do súťaže boli prihlásené dve eventové agentúry, z ktorých porota, zložená zo 
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zástupcov mesta ako aj externého odborníka, vybrala spoločnosť INSTITUTE OF PROMOTION, 
s.r.o.  
Po predstavení návrhu požiadal Ing. Matej Vagač o informáciu, či sa nájom častí pozemkov 
týka len vyznačeného územia z poskytnutého materiálu, ktorý určuje nájomný vzťah, a teda 
nezahŕňa okolité územie smerom k nábrežiu Dunaja. 
Lenka Galetová objasnila, že vysúťažená spoločnosť sa zaviazala starať sa aj o okolie 
k predmetnej parcele tak, aby územie bolo spravované komplexne k spokojnosti návštevníkov 
a to počas celého roka. Zároveň preverí vymedzenie územia na nájom častí pozemkov, či je 
správne zakreslené.  
Rovnako pán Michal Svarinský, zástupca INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o., uviedol, že 
o okolitú časť riešeného územia bude naďalej prebiehať pravidelná starostlivosť tak, ako 
doposiaľ.  
Pán Ing. arch. Drahan Petrovič, ktorý bol súčasťou poroty k ideovému zámeru, oboznámil 
členov komisie, na základe akých hodnotení vyhrala navrhovaná spoločnosť.  
 
 
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 

 
schváliť  

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov registra „C“ KN, k. ú. 
Petržalka, a to časť parc. č. 5191/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 320 m², časť 
parc. č. 5190 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 114 m² a časť parc. č. 5142/5 – ostatné 
plochy vo výmere 125 m², spolu vo výmere 5 559 m², LV č. 1748, spoločnosti INSTITUTE OF 
PROMOTION, s. r. o., so sídlom Medená 5, Bratislava, IČO 31360742, za účelom komerčnej 
(ziskovej) aktivity v kombinácii s verejne dostupnou plochou, ktoré prispejú k skvalitneniu 
verejného priestranstva na Tyršovom nábreží s možnosťou kúpy občerstvenia a nápojov pre 
návštevníkov, vybudovanie bezplatnej oddychovej zóny, športovej zóny, usporiadanie 
kultúrnych programov, prípadne služieb v rámci zdieľanej ekonomiky, na dobu určitú, a to odo 
dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31. 10. 2023, za nájomné v zmysle vysúťažených podmienok 
za sumu 0,036 Eur/m²/deň, čo pri výmere 5 559 m² predstavuje sumu 200,124 Eur/deň  
(335 dní x 200,124 = 67 041,54 Eur,) a zároveň 1,00 Eur/deň/za celý predmet nájmu za obdobie 
30 dní, čo v roku 2021 predstavuje sumu 30,00 Eur, ročné nájomné za predmet nájmu vo 
výmere 5 559 m² predstavuje sumu 67 071,54 Eur/rok, rovnaký postup pri výpočte nájmu sa 
použije aj v roku 2022 a v roku 2023, 
 
s podmienkou: 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom 
v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí platnosť. 
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Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 3 

 
K bodu 2 

 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v     
Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21698/8, spoločnosti BELL INVEST s. r. o., so sídlom v    
Bratislave  

 
Prezentujúci: Mgr. Monika Rožňovcová 

 
Pani Rožňovcová objasnila dôvod predaja pozemku žiadateľovi, spoločnosti BELL INVEST s.r.o., 
ktorý bol navrhnutý pre vysporiadanie majetkovo-právnych pomerov v území.  
Mgr. Martin Vlačiky, PhD. zdôvodnil potrebu prerokovania tohto bodu. Zastáva názor 
vysporiadania pomerov pomocou zámeny pozemkov, nie formou predaja pozemku. Z tohto 
dôvodu bol materiál stiahnutý z MsR.  
Ing. Matej Vagač, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá a Ing. arch. Peter Vaškovič vyjadrili súhlas 
so zámenou pozemkov. 
 
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 
 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v        
Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21698/8, spoločnosti BELL INVEST s. r. o., so sídlom v       
Bratislave  

 
b) žiada primátora 

        
       Prepracovať materiál v zmysle pôvodného návrhu žiadateľa a pristúpiť k zámene      
       pozemkov 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
K bodu 3 

 
Urbanistická štúdia výškového zónovania na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Prezentujúci: Ing. arch. Martin Berežný 
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Architekt M. Berežný, riaditeľ sekcie územného plánovania z  MIB, za spracovateľa UŠ 
výškového zónovania, odprezentoval genézu procesu spracovania urbanistickej štúdie od roku 
2012 po súčasnosť. Predstavil tri pôvodné variantné riešenia (0,1,2) urbanistickej štúdie, 
z ktorých bol vybraný variant 0, ktorý nepožaduje zmenu zníženia regulatívov intenzity 
v rozvojových územiach. Zrhnul závery zo zasadnutia „okrúhleho stola“, pozostávajúceho 
z odborníkov z externého prostredia, ako aj zo zástupcov obstarávateľského a 
spracovateľského tímu.  
 
Ing. arch. Drahan Petrovič poďakoval za prezentáciu a vyslovil potrebu rýchlej regulácie 
osadzovania výškových stavieb, ako aj možnosť hodnotenia vizuálneho prejavu navrhovanej 
stavby.  
 
Ing. arch. Martin Berežný spomenul novovznikajúcu Komisiu pre tvorbu mesta pri MIB, kde by 
aj táto problematika mohla byť v kompetenciách členov tejto komisie. Upozornil na 
problematiku schvaľovania ZaD UŠ výškových stavieb, ktoré v zmysle metodického 
usmernenia Ministerstva dopravy a výstavby vzhľadom na ich celomestský vplyv nie je možné 
prerokúvať súbežne s inými balíčkami zmien a doplnkov.  
 
Ing. arch. Marta Závodná informovala o stave prípravy aktuálne prerokúvaných zmien a 
doplnkov územnoplánovacej dokumentácie ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy v znení 
neskorších zmien a doplnkov, pričom uviedla aj možnosť vypustenia niektorých ich súčastí 
v rámci vyhodnotenia procesu prerokovania, reagujúc na obavy pani arch. Pätoprstej 
z neschválenia ZaD 07 MsZ.  
 
 
Ing. arch. Vladimír Hrdý súhlasil s názorom vytvorenia odbornej komisie, ktorá by sa mohla 
vyjadrovať aj k výškovým stavbám, kým nebudú schválené ZaD k výškovej regulácii.   
 
Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. okrem iného odporučil spracovateľom upriamiť pozornosť 
nielen na vonkajšie veduty mesta, ale aj na priehľady zvnútra mesta smerom von.   
 
Ing. arch. Juraj Šujan objasnil aktuálne možnosti posudzovania výškových stavieb na území 
hlavného mesta, medzi ktoré patrí regulácia Indexom podlažných plôch zo záväznej časti ÚPN 
a definovanie výškových stavieb, ktorými sú stavby, prevyšujúce o jednu tretinu výškovú 
hladinu okolitej zástavby. K takýmto výškovým stavbám sú potrebné 3 expertné posudky. 
Problémom je, že posudky sú zadávané investorom.  
Možnosť  najrýchlejšej formy regulácie výškových stavieb, kým sa neschváli UŠ výškových 
stavieb, vidí v zmene systému zadávania expertného posudku investorom tak, aby ho naďalej 
obstarával, avšak ich spracovateľov vyberalo HMSR, čo sa dá dosiahnuť bez zmeny záväznej 
časti ÚPN. Rovnako ako alternatívu vidí v novovznikajúcej nezávislej Komisii pre tvorbu mesta, 
ktorá bude svojím zložením kompetentná sa vyjadriť aj ku celkovej kvalite navrhovanej stavby, 
teda aj jej vizuálnemu a hmotovo-priestorovému pôsobeniu  a  osadeniu v území. 
Ing. arch. J. Šujan na záver uviedol, že doposiaľ nebola dostatočná politická vôľa dokončiť 
spracovanie UŠ výškového zónovania, avšak súčasné vedenie mesta ju považuje za prioritu 
a chce ju čím skôr zozáväzniť.  
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Ing. Šimončičová navrhla riešenie problému výškových stavieb formou stavebnej uzávery, kým 
nebude zadefinovaný spôsob regulácie výškových stavieb. 
 
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá víta návrh vytvorenia Komisie tvorby mesta a požaduje, 
aby bola politicky nezávislá a stabilná. 
 
Ing. arch. Peter Vaškovič vyslovil názor, že aj urbanistická štúdia môže byť podkladom pri 
územnom konaní, preto je potrebné doriešiť čistopis riešenej UŠ výškového zónovania čím 
skôr.  
 
Uznesenie č. 3 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  
 
 

a) berie na vedomie 
 

Urbanistickú štúdiu výškového zónovania na území hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

b) žiada  
 o informáciu stavu Urbanistickej štúdie výškového zónovania na území hlavného 
mesta SR Bratislavy v 2. kvartáli 2021 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

K bodu 4 
 

Urbanistická štúdia Brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Prezentujúci: Ing. arch. Martin Berežný 
 
Architekt M. Berežný popísal priebeh, spôsob a formu spracovania UŠ Brownfieldov.  
UŠ Brownfieldy na rozdiel od UŠ výškového zónovania, nemá usmerňovať investičnú činnosť, 
ale má vytvoriť databázu Brownfieldov na území mesta Bratislava a zároveň má slúžiť ako 
podklad k novému ÚPN HMSR Bratislavy a ďalším strategickým materiálom. 
 
 Ing. arch. Petrovič navrhol, aby brownfieldy v súkromnom vlastníctve, ktoré budú požadovať 
o zmenu ÚPN, tak mohli urobiť len za podmienky spoplatnenia takejto zmeny.  
 
Ing. arch. Vaškovič ocenil prácu pasportizácie brownfieldov, ktorú urobila sekcia územného 
plánovania a informoval o návrhu Zadania k zmene regulácie funkčnej plochy v bývalom areáli 
Palma. Taktiež súhlasil s formou spoplatnenia týchto zmien súkromným spoločnostiam.  
 
Mgr. Lenka Antalová Plavúchová upozornila na nefunkčnosť tohto dokumentu na webstránke 
mesta.   
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Ing. Šimončičová a Mgr. Peter Pilinský súhlasili s vytvorením systému spoplatnenia zmeny 
územného plánu a poukázali na náročnú právnu vymožiteľnosť.    

 
Mgr. Vláčiky, PhD.  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. 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.  
 
 
 
Uznesenie č. 4 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  
 

odporúča  
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 
zobrať na vedomie  

 
informáciu o spracovanej Urbanistickej štúdii Brownfieldy na území hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorá bude využitá ako územnoplánovací podklad pri spracovaní nového územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy a pre strategické materiály mesta. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

K bodu 5 
 

Informácia o plánovaných projektoch na rok 2021 – Revitalizácia Pamätníka obetiam 
extrémizmu (Revitalizácia Pomníka Daniela Tupého) 
 
Prezentujúci: Ing. Michaela Korpová 
 
V úvode Mgr. Michal Belica informoval o postupnom predpokladaní materiálov v zmysle 
predošlej požiadavky členov komisie, ktoré sú v rozpočte schválené. V rámci tohto bodu pani 
Ing. Korpová odprezentovala nadchádzajúce projekty plánovanej revitalizácie na rok 2021,  
a detailnejšie predstavila projekt Revitalizácie Pamätníka obetiam extrémizmu. 
  
Ing. Matej Vagač vyslovil obavu nad výmenou vzrastlých stromov za nové.   
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Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá by rovnako rada uprednostnila zachovanie blízkosti 
stromov pri pomníku a upozornila o potrebe riešenia projektu aj z hľadiska zabezpečenia 
kamerovým systémom.  Ing. Michaela Korpová ubezpečila členov, že v úvodnej fáze sa 
neuvažuje s výrubom komentovaných drevín a zváži sa pripomienka ku kamerovému systému.  
 
 
Uznesenie č. 5 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  
 
 

a) berie na vedomie  
 

Informáciu o plánovaných projektoch na rok 2021 – Revitalizácia Pamätníka obetiam  
extrémizmu (Revitalizácia Pomníka Daniela Tupého) 

 
b) žiada 

 o doplnenie kamerového systému do projektu Revitalizácie Pamätníka obetiam 
extrémizmu 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
 

K bodu 6 
 

Informácia o splnení uznesenia č. 552/2020 zo dňa 25.6.2020 
 
Prezentujúci: Ing. Katarína Gablíková, PhD. 
 
Toto uznesenie bolo predložené na schválenie Mgr. Vláčikym a obsahoval tri základné body, 
ktoré sa týkali environmentálnych záťaží.  
- Požiadavku geologického prieskumu na overenie kontaminovania podzemných vôd 

z areálu Istrochemu a ostatných areálov  
- Preveriť používanie studní organizáciami patriacimi pod HMSR v blízkosti areálu 

Istrochemu 
- Zabezpečiť bezodkladné informovanie štvrtí v okolí Istrochemu o nevhodnosti používania 

podzemných vôd 
 
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá doplnila informácie k súčasnom stave riešenia 
problematiky kontaminácie podzemných vôd, okrem iného uviedla zabezpečenie ochranného 
pásma Šamorína, aby nenastala kontaminácia podzemných vôd na Žitnom ostrove. Taktiež 
upozornila na kontamináciu vodného toku Malého Dunaja zo skládky Istrochemu.  
 
Ing. Tatiana Kratochvílová vyslovila požiadavku v záujme ochrany obyvateľstva k spätnej väzbe 
zo strany ministerstva životného prostredia, ktorá doteraz absentuje. 
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Uznesenie č. 6 
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 splnení uznesenia č. 552/2020 zo dňa 25.6.2020 

 
b) žiada primátora 

   
o štvrťročné predkladanie informácie o priebežnom plnení uznesenia 

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

K bodu 7 
 

„Štúdia o nastavení nového systému zberu a nakladania s biologicky rozložiteľnými 
kuchynskými odpadmi z domácností na území mesta Bratislava “ - 1. časť. 
 
Prezentujúci: Mgr. Ivana Maleš 
 
Mgr. Ivana Maleš informovala o povinnosti mesta Bratislavy zavedenia zberu a odvozu 
kuchynského odpadu od 1.1.2023 a odprezentovala spôsob príprav k tomuto záväzku.  
- dodávateľom štúdie je spoločnosť ZENZO o.z.  
- Spolupráca so zahraničnými odborníkmi (napr. Marco Ricci, MSc - spracovateľ systému 

zberu a zvozu) ako aj domácimi odborníkmi (B. Moňok, M. Kobolka) 
- zostáva otvorená otázka riešenia systému formou kompostárne alebo bioplynovej stanici  
- osnova projektu je rozdelená do 8.častí 
- prebehol výber pilotnej zóny – ako najvhodnejšia vzišla MČ Lamač. V roku 2022 by sa mali 

pridať aj ostatné mestské časti 
- Potreba postupnej zmeny spôsobu zberu zmesového odpadu 
 
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá poďakovala za dobre nastavený projekt a poprosila 
o krátky videozáznam z predošlej komisie (organizovaná p. Malecom), pokiaľ je to možné. 
 
Mgr. Peter Pilinský sa informoval, či je možnosť použitia polozapustených kontajnerov aj 
v prípade bioodpadu, avšak Mgr. Ivana Maleš uviedla, že takéto riešenie kvôli nedostatku 
kyslíku nie je možné. Taktiež z ohľadu na budúce nariadenie zálohovania PET fliaš bude systém 
polozapustených kontajnerov neekonomické a bude potrebné zvážiť miesta, kde sa v takomto 
systéme zberu odpadu bude pokračovať.  
 
Bez uznesenia 
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K bodu 8 
 

Návrh zmeny Uznesenia č. 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 v znení uznesenia č. 
28/2015 zo dňa 5. 2. 2015 o predkladaní “Správy o stave zdravia obyvateľov hlavného           
mesta SR Bratislavy v 2-ročných intervaloch k 31. 12.” a “Informačnej správy o podpore     
zdravia vykonávanú hlavným mestom SR Bratislavou každoročne k 31. 12.” 
 
Prezentujúci: Mgr. Tatiana Sedláková 
 
Mgr. Tatiana Sedláková informovala o doterajšom priebehu spracovania a predkladania správ  
o zdravotnom stave obyvateľstva mesta Bratislavy v zmysle uznesení MsZ. Obe uznesenia sú 
súčasťou kancelárie zdravého mesta v rámci sekcie sociálnej vecí.  
Keďže HMSR Bratislava nemá kompetencie zdravotníckych politík, ktoré prislúchajú BSK, RÚVZ 
či NCZI, sekcia sociálnych vecí sa nazdáva, že by veľkú Správu mali spracovávať práve uvedené 
inštitúcie. Malú Správu by naďalej sekcia sociálnych vecí MsZ predkladala, ako doposiaľ, aj s  
možnosťou doplnenia informácii týkajúceho sa životného prostredia.   
 
Ing. Matej Vagač by naďalej požadoval predkladanie určitého typu správy o životnom 
prostredí a zdravotnom stave obyvateľstva.  
 
Mgr. Tatiana Sedláková, PhD. uviedla, že nebude prebiehať informovanie o zdravotnom stave 
obyvateľov Bratislave, ale informovanie o činnosti kancelárie v informačnej správe o činnosti 
kancelárie Zdravého mesta (malá správa), a teda spoluprácach medzi mestom a organizáciami 
na území hl. mesta vo veci podpory a ochrany verejného zdravia a kvality života. 
 
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá a Ing. Tatiana Kratochvílová vyslovili žiadosť o predloženie 
nového spôsobu návrhu správy, ktoré by riešilo kvalitu života v Bratislave. O takúto štruktúru 
bude požiadaná sekcia životného prostredia.  
 
Uznesenie č. 8 
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 

 
návrh na zrušenie povinnosti podávať každé 2 roky Správu o zdravotnom stave 
obyvateľov mesta Bratislavy Sekciou sociálnych vecí  
 

b) Žiada primátora  
 

predloženie návrhu nového spôsobu správy o riešení kvality života a 
zdravia v Bratislave   
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Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

K bodu 9 
 

Návrh na doplnenie nového člena Komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby z rady odborníkov 
 
V zmysle návrhu z predošlého zasadnutia komisie zo dňa 27.1. 2021 bolo prerokované 
doplnenie nového člena zo zoznamu posledných uchádzačov do Komisie územného a 
strategického plánovania, životného prostredia a výstavby z rady odborníkov. Za nového člena 
bola navrhnutá pani Ing. arch. Eva Balašová 
 
Uznesenie č. 9 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  
 

odporúča  
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Zvoliť za člena komisie 
 
Návrh na doplnenie Ing. arch. Evu Balážovú, ako nového člena Komisie územného a 
strategického plánovania, životného prostredia a výstavby z rady odborníkov 

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

K bodu 10 
 

             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 12.2.2021  
 


