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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 13. 10. 2021 o 16:00 
 
 
Prítomní:  
Ing. arch. Adam Berka, Ing. Tatiana Kratochvílová, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. 
arch. Drahan Petrovič, Mgr. Peter Pilinský, Ing. Katarína Šimončičová, Ing. Matej Vagač, Ing. 
arch. Peter Vaškovič, Mgr. Martin Vlačiky, PhD., Ing. arch. Peter Žalman 
 
Ospravedlnení:  
 
 
Neprítomní:  
Mgr. Lenka Antalová Plavúchová, Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, Ing. arch. Eva Balašová, 
Gabriela Ferenčáková, Radovan Jenčík  
 
 
Začiatok online rokovania: 16:00 h.  
 
Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Tatiana Kratochvílová, predsedníčka komisie. 

 
 

Návrh programu v pozvánke: 

 
1. ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY,ZMENY A 

DOPLNKY 07 
2. Informácia o stave rozpracovanosti problematiky revízie parkovacej normy pri 

výstavbe nových budov 
3. Rôzne 

 
Komisia bola uznášaniaschopná od 16:15 v počte 8 členov, komisiou bol jednohlasne 
schválený doplnený v program.  
 
Schválený program: 
 

1. ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY,ZMENY A 
DOPLNKY 07 

2. Informácia o stave rozpracovanosti problematiky revízie parkovacej normy pri 
výstavbe nových budov 

3. Aktualizovaný rokovací poriadok pre potreby online zasadnutia komisie  
4. Rôzne 
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K bodu 1   

 
ÚZEMNÝ PLÁN HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY, ZMENY 
A DOPLNKY 07 

 
Prezentujúci: Ing. arch. Marta Závodná 
 
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá pripomienkovala neprehľadnosť grafických častí 
prezentovaného materiálu ZaD 07. Za materiál, ktorý je neprehľadný a nezrozumiteľný, 
nebude hlasovať.  
Mgr. art. Katarína Štefancová konštatovala, že boli dodržané všetky postupy, uvedené 
v stavebnom zákone a rovnako grafická časť je prezentovaná v zmysle metodického 
usmernenia MDV SR. V prerokovaní sa nevyskytla jediná pripomienka týkajúca sa 
nezrozumiteľnosti materiálu.   
Navrhlo sa, že do dôvodovej správy bude doplnená grafická príloha s vyznačenými zmenami 
na podklade ortofotomapy pre zlepšenie orientácie.  
S týmto návrhom bola stotožnená aj pani poslankyňa Pätoprstá.  
 
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  

 
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.................. zo dňa .................... k územnoplánovacej 
dokumentácii Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a 
doplnky 07. 
 

2. správu o prerokovaní Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, zmeny a doplnky 07. 

 
 
b) schváliť 
 

1. územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07. 
 

2. všeobecne 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 
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nariadenia č. 5/2014, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2014 a všeobecne 
záväzného nariadenia č.7/2020 s účinnosťou 1. januára 2022. 
 

3. vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Územného plánu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07. 
 
 

a žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 

1.  zabezpečiť spracovanie čistopisu Územného plánu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07 podľa rozhodnutia schvaľujúceho orgánu o 
schválení. 

T: 30. 11. 2021 
 

2. zabezpečiť uloženie Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
zmeny a doplnky 07 v zmysle ustanovení § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom            
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

T: 31.01. 2022 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 7, proti: 1, zdržal sa: 2 
 
Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 

 
 

K bodu 2   
 

Informácia o stave rozpracovanosti problematiky revízie parkovacej normy pri výstavbe 
nových budov 
   
Uznesenie č. 2 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  
 
Odporúča primátorovi   
 
Prihlásiť sa k revízii parkovacej normy a aktívne sa podieľať na jej zlepšení v prospech zvýšenia 
kvality mestského prostredia v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 
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K bodu 3   

 
Aktualizovaný rokovací poriadok pre potreby online zasadnutia komisie  
 
Prezentujúci: Ing. arch. Filip Prikler 
 
Tajomník komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil členom komisie 
aktualizovaný rokovací poriadok pre potreby online zasadnutia komisie.  
 
Uznesenie č. 3 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  
 
Schvaľuje   
 

Aktualizovaný rokovací poriadok Komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 
 
 

K bodu 4   
 

Rôzne 
 

Ing. Katarína Šimončičová upozornila na problematiku zachovania stromov v projekte 
parkovacej garáže na Kollárovom námestí.  
Pani Ing. Kratochvílová uviedla, že stavba nemôže začať, nie je tam doriešených niekoľko vecí, 
okrem iného aj riešenie zelene a mesto sa chce odvolať.  
 

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r. 
                                                                                                            predsedníčka komisie 

 
Zapísal : Filip Prikler 
v Bratislave 19.10.2021  


