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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 26. 01. 2022 o 16:00 
 
 
Prítomní:  
Mgr. Lenka Antalová Plavúchová, Ing. Tatiana Kratochvílová, Ing. arch. Mgr. art. Elena 
Pätoprstá, Ing. Matej Vagač, Mgr. Martin Vlačiky, PhD., Ing. arch. Peter Žalman 
 
Ospravedlnení:  
Ing. arch. Adam Berka, Ing. arch. Peter Vaškovič 
 
Neprítomní:  
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, Radovan Jenčík, Mgr. Peter Pilinský, Ing. arch. Eva Balašová, Ing. 
arch. Drahan Petrovič, Ing. Katarína Šimončičová, Gabriela Ferenčáková 
 
Začiatok online rokovania: 16:00 h.  
 
Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Tatiana Kratochvílová, predsedníčka komisie.  
 
Návrh programu v pozvánke: 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 6/2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy  

2. Rôzne 
 
Nakoľko bolo na komisii prítomných 6 členov, komisia nebola uznášania schopná a nebol 
schválený návrh programu.   
 

K bodu 1  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 6/2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 
 
Prezentujúci: Mgr. Marek Dinka a JUDr. Ľudmila Volfová 
 
Mgr. Marek Dinka a JUDr. Ľudmila Volfová: Ide o aktualizáciu všeobecne záväzného 
nariadenia, ktoré bolo schválenie v MsZ v júni 2021. Ozvali sa z mestských častí Devínska Nová 
Ves a Vrakuňa o aktualizáciu tohto VZN, najmä z dôvodu zúženia ochranného pásma 
pohrebísk. Ostatné informácie sú uvedené v priloženom materiály. 
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Nakoľko nejde o novelizáciu tohto VZN, nemali členovia komisie žiadne zásadné otázky. 
 
Poslanci zobrali uvedené na vedomie, nakoľko komisia nebola uznášaniaschopná, hlasovať 
sa bude o tomto bode na ďalšom zasadnutí komisie. 
 
 

K bodu 2 
Rôzne 

 
Ing. Matej Vagač: Žiadam zaviesť ako pravidelný bod komisií tzv. bod 0, v rámci ktorého by 
bola komisia informovaná ohľadom plnenia uznesení, schválených na poslednom zasadnutí 
komisie. 
 
Ing. Matej Vagač: Rovnako by som sa rád informoval ohľadom redukcie parkovacích miest. 
Neevidujem k tomu informáciu o postupe, žiadam o informáciu o stave rozpracovanosti 
problematiky revízie parkovacej normy pri výstavbe nových budov. Rád by som vedel, čo sa 
všetko spravilo v tejto oblasti a čo sa ešte plánuje spraviť, lebo z praxe vieme, že súčasná 
norma je zastaralá, zbytočne preferuje automobilizmus v meste, nie je flexibilná pre rôzne 
špecifiká mestských častí a pod. Určite treba zmeniť výpočet potrebných parkovacích miest 
najmä v súvislosti s bytovou výstavbou zmenou účelovej jednotky pre odstavné stojiská a 
opätovne zapracovať iný koeficient automobilizácie tak, aby požiadavka na parkovacie miesta 
zohľadňovala špecifiká regiónov a reálne požiadavky na parkovacie miesta. Boli by sme radi, 
aby sme prijali uznesenie, ktoré by tento proces zdynamizovalo a zaktivizovalo. 
 
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá: Žiadam o zverejňovanie materiálov komisie na webovej 
stránke, najlepšie po mesiaci odo dňa zorganizovania zasadnutia komisie. Zároveň žiadam 
obdržanie prehľadného časového harmonogramu resp. pôdorysu petržalskej električky, 
chcela by som si ho prejsť s poslancami miestneho zastupiteľstva Petržalky. 
 
Ing. arch. Peter Žalman: K téme Istropolisu som písomne reagoval. Postrehol som 2 podstatné 
fakty – požiadavka o doplnenie EIA a nešťastné búracie povolenie. Z hľadiska zákonnosti ma 
zaujalo, že majiteľ nehnuteľnosti koná pred vydaním stavebného povolenia. Stav sa nedá vrátiť 
späť, dá sa však vstúpiť do tvorby verejného priestoru a mesto by tak malo urobiť, nie je to 
podľa môjho názoru kvalitný priestor zo strany investora. Je to veľmi významné námestie 
v mesta., v typológii bude trnavské námestie o pár rokov na prvom mieste. Na podstatnú vec 
sa nevypísala urbanistická súťaž. Rád by som mal o 2 týždne podklad ako sa to posudzovalo na 
meste a komunikovalo s investorom. 
 
Ostatní členovia komisie súhlasili s Ing. arch. Žalmanom a rovnako žiadajú o informáciu o tejto 
téme. 
 
Ing. Matej Vagač: Žiadam aby táto komisia, rovnako ako niektoré iné komisie Hlavného mesta 
Bratislavy, prijala uznesenie k ponechaniu v platnosti právnu úpravu zakazujúcu parkovanie 
na chodníkoch, avšak posunuli jej účinnosť na rok 2023. 
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Ing. Tatiana Kratochvílová: Uznesenie v nasledovnom znení bolo prijaté na Komisii dopravy a 
informačných systémov Hlavného mesta Bratislavy (upravené pre potreby komisie 
ÚaSPŽPaV): 
 
„Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vyjadruje plnú podporu všeobecnému zákazu 
státia na chodníkoch tak, ako ho priniesla novela č. 508/2021 Z. z. zákona č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke. Táto novela na Slovensku ukončuje dlhoročnú neštandardnú prax, kedy bolo 
možné na chodníkoch parkovať aj mimo miest, na ktorých bolo státie povolené príslušným 
dopravným značením. 
Zároveň však rozumieme podnetom niektorých obcí a miest, ako aj niektorých mestských častí 
Bratislavy, ktoré poukazujú na nevykonateľnosť tejto rozsiahlej zmeny do stanoveného 
termínu 1.3.2022. Vyzývame však poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, 
aby v prípade rozhodnutia o odklade účinnosti zmeny § 52 ods. 2, bol tento odklad najneskôr 
do apríla 2023. 
Sme presvedčení, že tento termín vytvorí dostatočný priestor pre správcov komunikácií na 
dopravné vyznačenie úsekov vhodných na parkovanie na chodníkoch, umožní realizovať 
stavebné projekty pre rozšírenie cestných komunikácii tak, aby na chodníkoch nebolo potrebné 
parkovať vôbec, alebo im umožní spracovať projekty zjednosmernenia niektorých 
komunikácií.“ 

Ostatní prítomní členovia komisia sa zhodli, že rovnaké resp. takmer totožné znenie uznesenia 
sa prijme na ďalšom zasadnutí komisie. 

 
O 16:50 hod. bola komisia ukončená. 
 
 
 

Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r. 
                                                                                                            predsedníčka komisie 

 
 
Zapísal : JUDr. Andrej Fekete PhD., v. r. 
v Bratislave, dňa 26.01.2022  


