
KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
A VÝSTAVBY 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 

Výpis 
 
Z online zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a 
výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 
10.11.2021 o 16,00 
 
 
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 
 
1) zobrať na vedomie informáciu o spracovaní preskúmania územného plánu zóny 
Aktualizácia územného plánu zóny A6 v znení zmien a doplnkov, 
 
2) zriadiť pracovnú skupinu na posudzovanie žiadostí a podnetov evidovaných na oddelení 
obstarávania územnoplánovacích dokumentov Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktoré budú jedným z podkladov na spracovanie návrhu zmien a doplnkov 
územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6, v zložení 
 
2.1 za obstarávateľa hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu: 
zástupca oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov Magistrátu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
zástupca oddelenia usmerňovania investičnej činnosti Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, 
zástupca referátu právnej podpory sekcie územného rozvoja Magistrátu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, 
zástupca oddelenia dopravného inžinierstva Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, 
2.2 za Metropolitný inštitút Bratislavy: 
zástupca sekcie územného plánovania Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, 
2.3 zástupca za komisiu územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy –  
občan - neposlanec Ing. Katarína Šimončičová, 
2.4 zástupca za komisiu územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – 
poslanec Ing. Matej Vagač, 
 
2.5 za príslušnú mestskú časť Bratislava-Staré Mesto: 



zástupca referátu územného plánu a rozvoja Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto, 
zástupca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré mesto. 
 
Výstup bude obsahovať zoznam podnetov, ktoré budú zapracované do návrhu zmien a 
doplnkov. 
Lehota na vypracovanie zoznamu podnetov bude do troch mesiacov od zriadenia komisie, 
následne bude zoznam podnetov predložený ako samostatný materiál na rokovanie orgánov 
samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

 
3) požiadať primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu 
zóny A6 v znení zmien a doplnkov. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 

 
 

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r. 
                                                                                                            predsedníčka komisie  

Za správnosť opisu:  
 
Filip Prikler, v. r.  
v Bratislave, 10.11.2021 


