
1 
 

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 16. 03. 2022 o 16:00 
 
 
Prítomní:  
 
Mgr. Lenka Antalová Plavúchová, Ing. Tatiana Kratochvílová, Ing. Matej Vagač, Mgr. Martin 
Vlačiky, PhD., Ing. arch. Peter Žalman, Ing. arch. Adam Berka, Ing. arch. Peter Vaškovič, Ing. 
arch. Zuzana Aufrichtová, Mgr. Peter Pilinský, Ing. arch. Drahan Petrovič, Ing. Katarína 
Šimončičová, Gabriela Ferenčáková, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá 
 
Ospravedlnení:  
- 
 
Neprítomní:  
Radovan Jenčík, Ing. arch. Eva Balašová 
 
Začiatok online rokovania: 16:00 h.  
 
Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Tatiana Kratochvílová, predsedníčka komisie.  
 
Návrh programu v pozvánke: 
1. Informácia o aktuálne obstarávaných ÚPP a ÚPD 
2. Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Machnáč v znení zmien a doplnkov 
3. Koncepcia mestských inovácií 
4. Informačná správa o odpočte implementácie Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 
2030 
5. Návrh Dodatku č.1 ku Zmluve o spolupráci (nájomné bývanie) 
6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, spoločnosti Tank-o-mat Engineering s.r.o., 
so sídlom v Bratislave 
7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného 
priestoru Čerešňový sad - Legionárska – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 
programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 
8. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia parku na 
Dunajskej ulici – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy 
IROPPO7-SC73-2021-87) 
9. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného 
priestoru Motýlia lúka - Pri kríži – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 
(kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 
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10. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia okolia 
Pamätníka obetiam extrémizmu - 1. etapa – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 
programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 
11. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia 
vnútrobloku Poľská – Justičná – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 
(kód výzvy IROPPO7-SC73-2021-87) 
12. Stanovisko MIB na riešenie územia Trnavského mýta a riešenie vymedzeného priestoru 
vrátane zakomponovania novej železničnej stanice Filiálka 
13. Rôzne 
 
Komisia bola uznášaniaschopná od 16:10 v počte 13 členov a komisiou bol schválený upravený 
návrh programu. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

K bodu 1  
Informácia o aktuálne obstarávaných ÚPP a ÚPD 

 
Prezentujúci: Mgr. Marek Dinka 
 
Mgr. Marek Dinka informoval komisiu o pravidelne predkladanej tabuľke ohľadom aktuálne 
obstarávaných ÚPP a ÚPD. Čo sa týka zmien a doplnkov č. 7, tu sa ukončili všetky potrebné 
procesy. Zmeny a doplnky č. 8 boli na pripomienkovaní a čo sa týka zmien a doplnkov 9, 
procesy plánujú riešiť v máji 2022, materiály pôjdu riadne do komisií a do MsZ. Informoval aj 
o ostatných veciach v súvislosti s týmto bodom. 
 
Ing. arch. Závodná dala do pozornosti komisie informáciu, že k téme mestských viníc sa dňa 
22.03.2022 uskutoční prezentácia pre poslancov MsZ. 
 
K otázke Ing. Vagača ohľadom bodu výškového zónovania Hlavného mesta Mgr. Dinka uviedol, 
že situáciu ohľadom materiálu preverí a dá situáciu do poriadku. 
 
Pokračovala diskusia členov komisie k zlepšeniu procesov pri obstarávaní ÚPP a ÚPD, apelujú 
aby sa zapájala verejnosť. Žiadne zásadnejšie otázky na gestora bodu neboli. 
 
Komisia zobrala informáciu na vedomie, k bodu sa nehlasovalo. 
 
 

K bodu 2 
Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Machnáč v znení zmien a doplnkov 

 
Prezentujúci: Ing. arch. Lýdia Hartlová 
 
Ing. arch. Hartlová odprezentovala materiál, 1. ÚPZ bol schválený 1999, zmeny v 2003 a neskôr 
bol ďalej aktualizovaný. Snažíme sa za mesto získavať podnety aj od verejnosti. Chceme a 
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plánujeme zriadiť pracovnú skupinu, rovnako ako pri zóne A6, pričom jej členom by mal byť aj 
člen tejto komisie. Informácia pôjde riadne aj do MsZ.  
 
Ing. Vagač súhlasil s predloženým materiálom a zriadením komisie, pri zóne A6 to funguje. 
 
Ing. Šimončičová uviedla, že chce byť členom komisie ako je tomu pri zóne A6 a za svojho 
náhradníka navrhla Ing. Vagača. 
 
Ing. arch. Mgr. art. Pätoprstá položila otázku, ktoré z územnoplánovacích vecí pripravuje a 
zabezpečuje Metropolitný inštitút Bratislava. 
 
Ing. Kratochvílová: MIB sa zúčastní na budúcej komisie a zodpovie. 
 
Uznesenie č. 1 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
1. zobrať na vedomie informáciu o spracovaní preskúmania Územného plánu zóny Machnáč 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 Machnáč, 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 oddelenia vnútornej právnej 
podpory Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, zástupca oddelenia dopravného 
inžinierstva Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  
2.2 za Metropolitný inštitút Bratislavy: zástupca sekcie územného plánovania 
2.3 zástupca za komisiu územného a strategického plánovania, životného prostredia a 
výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  
2.3 za príslušnú mestskú časť Bratislava-Staré Mesto: zástupca referátu územného plánu a 
rozvoja Miestneho úradu 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 Machnáč v znení zmien a doplnkov. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 13, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 2 
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Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní určuje za zástupcu komisie 
územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre komisiu 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 Machnáč, občana - neposlanca 
Ing. Katarínu Šimončičovú a za jej náhradníka poslanca Ing. Mateja Vagača. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 13, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 
 

K bodu 3 
Koncepcia mestských inovácií 

 
Prezentujúci: Ing. Petra Dzurovčinová 
 
Ing. Dzurovčinová informovala členov komisie o predloženom materiály a popísala jeho 
prínos. 
 
Žiaden z členov komisie nemal k uvedenému bodu žiadne otázky. 
 
Uznesenie č. 3  
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Koncepciu mestských inovácií ako 
koncepčný dokument zastrešujúci tému inovácií. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 
 

K bodu 4 
Informačná správa o odpočte implementácie Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 

2030 
Prezentujúci: Juraj Mach, MSc. 
 
Pán Mach, MSc. informoval členov komisie o predloženom materiály a popísal jeho prínos. 
 
Žiaden z členov komisie nemal k uvedenému bodu žiadne otázky. 
 
Uznesenie č. 4 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie predloženú Informačnú správu 
o odpočte implementácie Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030. 
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Hlasovanie:  
prítomní: 13, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 
 

K bodu 5 
Návrh Dodatku č.1 ku Zmluve o spolupráci (nájomné bývanie) 

 
Prezentujúci: Juraj Mach, MSc. 
 
Pán Mach, MSc. opísal materiál a zodpovedal otázky členov komisie Mgr. Pilinského k 
založeniu pozemkov u bánk a Ing. arch. Mgr. art.  Pätoprstej ohľadom ochrany verejného 
záujmu mesta pri týchto zmluvách o spolupráci. 
 
K poznámke Ing. Šimončičovej ohľadom gramatických chýb v texte prisľúbil pán Mach, MSc. 
ich odstránenie. 
 
Uznesenie č. 5 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy schváliť predložené zmeny Dodatku č.1 ku Zmluve 
o spolupráci, zo dňa 16.12.2021. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 
 
 

 K bodu 6 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, spoločnosti Tank-o-mat Engineering 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 
Prezentujúci: Ing. Ingrid Klučiarová 
 
Ing. Klučiarová informovala členov komisie o predloženom materiály a prisľúbila zodpovedať 
prípadne otázky členov komisie. 
 
Ing. Vagač uviedol, že sa mu predložené nepozdáva, je to na okraji Starého Mesta, mesto by 
malo podporovať parky a nie motorový priemysel. Skomplikuje sa aj dopravná situácia v tej 
lokalite. 
 
Ing. Klučiarová spomenula, že k vybudovaniu danej čerpacej stanice bolo vydané územné a aj 
stavebné povolenie zo stavebného úradu Ružinov. 
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Ing. Vagač na predmetné odpovedal tak, že síce môžu mať vydané ÚP a SP, avšak nemajú 
mestským zastupiteľstvom odsúhlasený prechod cez mestský pozemok. 
 
Ing. Šimončičová uviedla, že spoločnosť Tank-o-mat Engineering s.r.o. patrila súčasnému 
starostovi Ružinova, možno to zohralo úlohu pri schvaľovaní. Nevie o situácii, kedy by sa 
doprava (resp. výjazd) riešil až po realizácii stavby. 
 
Viacerí členovia komisie vyslovili s predloženým materiálom nesúhlas.  
 
Uznesenie č. 6 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov nájom časti pozemku v k. ú. Nivy, registra „C“ KN parc. č. 21895/1 
– zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 35 m², zapísaného na LV č. 797, za účelom 
vybudovania a užívania výjazdu zo stavby „Kontajnerová čerpacia stanica pohonných látok 
„TANK-OMAT“ Karadžičova“ na Záhradnícku ulicu, pre spoločnosť Tank-o-mat Engineering 
s.r.o., so sídlom Klobučnícka 4, 811 01 Bratislava, IČO 48292681, na dobu neurčitú, za 
nájomné: 1. 30,00 eur/m²/rok, za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do 
konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na 
predmete nájmu, čo pri výmere 35 m² predstavuje sumu ročne 1 050,00 eur, 2. 19,00 
eur/m²/rok, za obdobie od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 35 m² 
predstavuje ročne sumu 665,00 eur, s podmienkou: Nájomná zmluva bude nájomcom 
podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná 
v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 21895/1 v k. ú. Nivy je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, 
na ktorom spoločnosť Tank-o-mat Engineering s.r.o. plánuje výstavbu výjazdu zo stavby 
„Kontajnerová čerpacia stanica pohonných látok „TANK-O-MAT“ Karadžičova“ na Záhradnícku 
ulicu, pričom na vydanie staveného povolenia na stavbu potrebuje stavebník preukázať k 
dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 0, proti: 8, zdržal sa: 3 
 
Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia nebol prijatý. 
 

K bodu 7 
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného 
priestoru Čerešňový sad - Legionárska – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 

programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 
 
Prezentujúci: Mgr. Tomáš Čekme 
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Mgr. Tomáš Čekme informoval členov komisie o predloženom materiály a popísal jeho prínos. 
 
Ing. Šimončičová uviedla, že v Čerešňovom sade bolo vyrúbaných 8 stromov, chcela by vedieť, 
prečo boli dreviny vyrúbané. 
 
Ing. Kratochvílová uviedla, že nakoľko nie je v kompetencii gestora materiálu zodpovedať túto 
otázku, pokúsime sa na meste zodpovedať na ďalšej komisii. 
 
Uznesenie č. 7 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy schváliť  
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného 
priestoru Čerešňový sad – Legionárska – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 
programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87);  
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 23 728,95 EUR, t. j. vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov;  
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 
 

K bodu 8 
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia parku na 
Dunajskej ulici – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy 

IROPPO7-SC73-2021-87) 
 
Prezentujúci: Mgr. Tomáš Čekme 
 
Mgr. Tomáš Čekme informoval členov komisie o predloženom materiály a popísal jeho prínos. 
 
Žiaden z členov komisie nemal k uvedenému bodu žiadne otázky. 
 
Uznesenie č. 8 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy schváliť  
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia parku na 
Dunajskej ulici – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-
PO7-SC73-2021-87);  
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 10 467,36 EUR, t. j. vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov;  
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
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prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 
 

K bodu 9 
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného 

priestoru Motýlia lúka - Pri kríži – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 
programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 

 
Prezentujúci: Mgr. Tomáš Čekme 
 
Mgr. Tomáš Čekme informoval členov komisie o predloženom materiály a popísal jeho prínos. 
 
Žiaden z členov komisie nemal k uvedenému bodu žiadne otázky. 
 
Uznesenie č. 9 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy schváliť  
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného 
priestoru Motýlia lúka - Pri kríži – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 
(kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87);  
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 5 261,98 EUR, t. j. vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov;  
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 
 

K bodu 10 
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia okolia 

Pamätníka obetiam extrémizmu - 1. etapa – do výzvy Integrovaného regionálneho 
operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87) 

 
Prezentujúci: Mgr. Tomáš Čekme 
 
Mgr. Tomáš Čekme informoval členov komisie o predloženom materiály a popísal jeho prínos. 
 
Žiaden z členov komisie nemal k uvedenému bodu žiadne otázky. 

 
Uznesenie č. 10 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy schváliť  



9 
 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia okolia 
Pamätníka obetiam extrémizmu - 1. etapa – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 
programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87);  
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 14 651,77 EUR, t. j. vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov;  
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 

 
K bodu 11 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia 
vnútrobloku Poľská – Justičná – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného 

programu (kód výzvy IROPPO7-SC73-2021-87) 
 

Prezentujúci: Mgr. Tomáš Čekme 
 
Mgr. Tomáš Čekme informoval členov komisie o predloženom materiály a popísal jeho prínos. 
 
Žiaden z členov komisie nemal k uvedenému bodu žiadne otázky. 
 
Uznesenie č. 11 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy schváliť  
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia vnútrobloku 
Poľská – Justičná – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy 
IROP-PO7-SC73-2021-87);  
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 11 435,65 EUR, t. j. vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov;  
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 
 

K bodu 12 
Stanovisko MIB na riešenie územia Trnavského mýta a riešenie vymedzeného priestoru 

vrátane zakomponovania novej železničnej stanice Filiálka 
 
Prezentujúci: Ing. arch. Marek Harčarík 
 



10 
 

Ing. arch. Harčarík odprezentoval materiál resp. list, ktorý Metropolitný inštitút Bratislava 
doložil do komisie. MIB plánuje zriadiť pracovnú skupinu pre dané územie, aby sa vec riešila 
aj naďalej. 
 
Ing. Kratochvílová: Hlavná architekta je prítomná na komisii, možno p. Konrad doplní kolegu 
z MIBu. 
 
Ing. arch. Konrad: Chcem pripraviť prezentáciu pre poslancov, iniciatívy ohľadom Novej 
Tržnice vnímam, celé územie by malo byť riešené súťažou.  
 
Ing. Vagač: názor som si prečítal, list podporil názor komisie, má sa riešiť celé námestie a nie 
len samotný projekt. 
 
Ostatní členovia komisie rovnako požiadali o doplnenie informácie od hlavnej architektky 
a žiadali pokračovať v téme na ďalšej komisii. 
 
Ing. Kratochvílová uviedla, že na budúcu komisiu pripraví prezentáciu Ing. arch. Konrad. 
 
Komisia zobrala informáciu na vedomie, k bodu sa nehlasovalo. 
 

K bodu 13 
Rôzne 

 
Ing. arch. Petrovič uviedol, že do 18.03.2022 možno pripomienkovať parkovaciu normu, či 
o tom mesto vie a pripravuje odpoveď. Môžeme vám k tomu niečo poslať, pracovali sme na 
tom s pán Ing. Vagačom. 
 
Ing. Kratochvílová: mesto reaguje, sme súčasťou pripomienkovania, zastrešuje to p. Brliť 
z kancelárie primátora. 
 
Ing. Šimončičová a Ing. Vagač požiadali MIB, aby v rámci žiadosti o informáciu ohľadom výrubu 
stromov v rámci Čerešnového sadu boli zahrnuté aj Žilinská, Poľská - Justičná, Radlinského.  
 
Ing. Vagač požiadal o aktualizačnú aktualizáciu o postupe MIBu pri Kollárovom námestí. 
 
JUDr. Fekete PhD. informoval členov komisie o priebežnom plnení prijatých uznesení, od 
budúcej komisie bude predmetné zaradené ako riadny bod komisie. 
 
O 19:00 hod. bola komisia ukončená. 
 
 

Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r. 
                                                                                                            predsedníčka komisie 

 
Zapísal : JUDr. Andrej Fekete PhD., v.r. 
v Bratislave, dňa 16.03.2022  


