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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 3. 3. 2021 o 16:00 

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

 
 

Návrh programu v pozvánke: 
 

1. Informácia o plánovaných projektoch na rok 2021 - Realizácia parkov Karlova Ves 
a park Legionárska 

2. Bratislava - mesto bez odpadu: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste 
Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026 

3. Informácia o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu  
4. Rôzne 

 
Ing. Tatiana Kratochvílová, predsedníčka komisie, otvorila zasadnutie privítaním všetkých 
prítomných členov komisie, prizvaných hostí a občana z verejnosti. Bez uznášaniaschopnosti 
komisie začala prezentácia prvého bodu z navrhovaného programu, ktorý mal informatívny 
charakter. Následne po ukončení prezentácie, počas ktorej sa pripojili aj ďalší členovia 
komisie, bola komisia uznášaniaschopná. Pani predsedníčka navrhla hlasovanie komisie 
o navrhovanom programe.  
 
Za schválenie navrhovaného programu hlasovali všetci prítomní členovia v počte 10. 
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Schválený program: 
 

1. Informácia o plánovaných projektoch na rok 2021 - Realizácia parkov Karlova Ves 
a park Legionárska 

2. Bratislava - mesto bez odpadu: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste 
Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026 

3. Informácia o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu  
4. Rôzne 

 
K bodu 1   

 
Informácia o plánovaných projektoch na rok 2021 - Realizácia parkov Karlova Ves a park 
Legionárska 
 
Prezentujúci: Ing. Peter Bali, PhD.  
 
Po úvodnom slove riaditeľa sekcie životného prostredia, p. Mgr. Belicu, bolo odovzdané slovo 
pánovi Ing. Balimu, ktorý odprezentoval predmetný bod programu.  
 
K projektu parku v Karlovej Vsi neboli vznesené žiadne pripomienky, momentálne sa začína 
jeho realizácia. 
 
Po otvorení diskusie k riešenému bodu sa o slovo prihlásil p. Ing. Vagač, ktorý ocenil projekty 
oboch parkov a k projektu na Legionárskej mal pripomienky k vhodnosti rozširovania 
spevnených plôch v parku, riešenie chodníka popri Radlinského ulici a oploteného výbehu pre 
psov.  
 
Na vznesené otázky odpovedal p. Ing. Bali, ktorý potrebu rozširovania vodopriepustného 
chodníka  v súčasnej ploche zelene zdôvodnil šírkou komunikácie na Radlinského ulici, 
a rovnako pani Ing. Kratochvílová reagovala, že projekt a potreba rozšírenia komunikácie 
vychádza z dopravného projektu rekonštrukcie Račianskeho mýta, ktorý bude komisii 
odprezentovaný.  
 
K otázke situovania výbehu pre psov sa vyjadrila aj pani Ing. Šimončičová a pán arch. Vaškovič, 
ktorí by rovnako navrhovali preveriť potrebu umiestnenia výbehu pre psov v tomto území.  
 
Ing. arch. Adam Berka taktiež uviedol, že je potrebné prehodnotiť oplotené výbehy pre psov, 
vyslovil názor o viacerých venčiskách, ktoré by znížením zaťaženia eliminovali degradáciu 
trávnika, ale rovnako tak otvoril možnosť ponechania venčenia bez potreby oplotenia.  
 
Uznesenie č. 1 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  
 

Berie na vedomie  
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Informáciu o plánovaných projektoch na rok 2021 - Realizácia parkov Karlova Ves a park 
Legionárska 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
K bodu 2 

 
Bratislava - mesto bez odpadov: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste 
Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026 

 
Prezentujúci: Mgr. Ivana Maleš 

 
Mgr. Ivana Maleš odprezentovala stratégiu mesta Bratislava pre nakladanie s komunálnymi 
odpadmi, s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré by moderné európske mesto 
malo dosiahnuť. Do roku 2035 má byť miera triedenia a recyklácie min. 65%, max. 10% 
skládkovania a zvyšok energeticky zhodnotené. V roku 2020 pripadalo na obyvateľa Bratislavy 
486,5 kg/ rok odpadu, čo je menej ako vo Viedni, či Kodani, ale horšie, ako napr. v Ľubľane.  
Medzi rokmi 2018 -2020 malo spaľovanie odpadu klesajúcu tendenciu.  
Stratégia nakladania s odpadmi je zatiaľ určená do roku 2026, dovtedy je cieľom dosiahnuť 
45% miery triedenia. Taktiež sa do roku 2026 uvažuje so zavedením elektronického systému 
platieb za odpady podľa množstva vyhodeného odpadu. 
 
Ing. Vagač pochválil prezentáciu a okrem iného sa pýtal na termín zavedenia triedenia 
kuchynského odpadu. Pani Maleš informovala o začatí triedenia kuchynského odpadu ako 
pilotného projektu v MČ Lamač.  
  
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová podporuje zavedenie cirkulárnej ekonomiky, taktiež sa 
informovala ohľadom likvidácie odpadov z oleja. Bolo zodpovedané, že je to v štádiu riešenia 
s OLO. 
 
Uznesenie č. 2 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  
 

odporúča  
Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 
a) Predložiť do rokovania  

 
b) schváliť 

strategický dokument: „Bratislava – mesto bez odpadov: Stratégia nakladania s komunálnymi 
odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021-2026” 

Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu 3 

 
Informácia o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu 

 
 

Prezentujúci: Mgr. Marek Dinka 
 
Mgr. Marek Dinka informoval o aktuálnom stave jednotlivých Zmien a doplnkov územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Zmeny a doplnky č. 07 sú v súčasnosti vo fáze ukončenia 
pripomienok k návrhu a prebieha ich vyhodnocovanie. 
K Zmenám a doplnkom č. 08, ktoré sa majú týkať nájomného bývania, sa pripravuje 
urbanistická štúdia, ktorá sa plánuje prerokovať v apríli tohto roku.  
Zmeny a doplnky č. 09 sú vo fáze zbierania podnetov z mestských častí, keďže má ísť o zmeny 
vo verejnom záujme.   
 
Ing. Katarína Šimončičová informovala o zaslaní viacerých podnetov z MČ Ružinov do balíka 
zmien a doplnkov č. 09, obáva sa neúspešnosti schválenia z dôvodu veľkého rozsahu a pýta sa 
na možnosť rozdelenia balíku ZaD 09 podľa jednotlivých mestských častí.  
 
Ing. Matej Vagač sa pýta k balíku ZaD 07, či sa bude schvaľovať vo variantoch. Zároveň 
navrhuje zmeniť zaužívaný spôsob procesovania Zmien a doplnkov tak, aby bol návrh pred 
podaním na Okresný úrad prerokovaný poslancami MsZ.  K Zmenám a doplnkom č. 09 sa pýta 
na termín zasielania podnetov.  
   
Mgr. Dinka objasnil, že návrh k ZaD 07 nebude spracovaný variantne a v súčasnosti je 
električková trať cez Pribinovu ulicu nakreslená pred SND a zároveň aj okolo nej, ale ide 
o jednu trať a jej záverečné zakreslenie bude závisieť od ďalšieho vyhodnocovania, napr. aj 
záveru hlukovej štúdie spracovaná expertnou skupinou, ktorá má preveriť jednotlivé riešenia. 
Návrh na zmenu procesného poradia schvaľovania Zmien a doplnkov si Mgr. Dinka preverí 
s obstarávateľmi.  
Termín zasielania podnetov k ZaD 09 z mestských častí bude predĺžený, aj na základe žiadosti 
z tohto zasadnutia komisie pani starostkou Aufrichtovou.  
Mgr. Dinka sa aj na základe pripomienok z komisie zaviazal informovať členov komisie 
v pravidelných intervaloch k aktuálne riešeným projektom.  
 
Pani starostka Ferenčáková uviedla niektoré podnety, ktoré sa týkajú mestskej časti Čunovo 
a konkrétne indexov zastavanosti, ktoré nie sú vyhovujúce, ako aj problémy s oplocovaním 
pozemkov mimo zastavaného územia obce, kde následne vznikajú dočasné stavby.  
Pán Dinka odporúčal v tejto veci skúsiť využiť znalosti stavebného ombudsmana mesta, pána 
Ing. Pavloviča.  
 
Ing. arch. Eva Balašová prezentovala svoje skúsenosti s obstarávaním ÚPD a 
odporúčala  dohodnúť  návrh vyhodnotenia pripomienok s poslancami a komisiami ešte pred 
uzavretím Správy o prerokovaní a pred jej odoslaním na posúdenie podľa §25 stavebného 
zákona. 
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Ing. arch. Drahan Petrovič prezentoval snahu o zmenu spôsobu spracovávania zmien 
a doplnkov územného plánu formou menších balíkov, ktorá sa má preveriť na Muchovom 
námestí externým obstarávateľom ako aj externým spracovateľom.   
Mgr. Marek Dinka uviedol, že súčasné vedenie mesta pristupuje k súčasným zmenám 
a doplnkom územného plánu práve formou menších balíkov.  
 
Ing. arch. Peter Žalman požiadal o informáciu k Územnej prognóze rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy do roku 2050 na nasledujúce zasadnutie komisie.  
 
 
Bez uznesenia 
 

K bodu 4 
 

          Rôzne 
 

Pani predsedníčka Kratochvílová informovala o téme “Správa o zdravotnom stave 
obyvateľstva“ a navrhne spracovať analýzu podľa príkladu z Brna. Do ďalšej komisie prebehne 
v tejto veci rokovanie s BSK. 
Filip Prikler uviedol, že na prelome mesiacov marec/apríl prebehne prezentácia od MIB-u pre 
poslancov MsZ a členov komisie o doposiaľ spracovaných projektoch a v súčasnosti riešených 
projektoch pod Metropolitným inštitútom Bratislavy. 
 
 
 
 

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r. 
                                                                                                            predsedníčka komisie 

 
 
 
Zapísal : Filip Prikler, v.r. 
v Bratislave 9.3.2021  
 


