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Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23.10.2014
V súlade s uznesením č. 1798/2014 zo dňa 23.10.2014, ktoré v bode č. 11 ukladá primátorovi
hlavného mesta SR Bratislavy predložiť na prvé rokovanie Mestského Zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy v r. 2015 informáciu o plnení tohto uznesenia a zároveň túto informáciu
predkladať každoročne na prvé zasadnutie Mestského Zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy až do roku 2026 vrátane:
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Plniteľ úlohy:
Ing. Vladimír Kutka, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave
Koncepcia mestských lesov
Uznesenie č. 1798/2014 časť C body 1 – 11 zo dňa 23. 10. 2014
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
C. žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy:
1. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť zníženia
úmyselnej (plánovanej) ťažby na celom území (lesných pozemkoch) Bratislavského lesného
parku v jej správe tak, aby maximálny priemerný objem úmyselnej ročnej ťažby bol 5 000
m3/ročne, resp., aby celkový objem úmyselnej ťažby nepresiahol 50 000 m3 počas 10 rokov
platnosti nového LHP (PSL) v období rokov 2016 - 2025.
Práce na novom PSL na roky 2016 – 2025 boli začaté a budú pokračovať počas celého roka
2015.
2. Vyhlásiť moratórium na obnovnú úmyselnú ťažbu na území Bratislavského lesného
parku v správe mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave až do konca
platnosti LHP (PSL) v decembri 2015 s tým, že sa moratórium nebude týkať výchovnej
úmyselnej ťažby.
Na rok 2015 je naplánovaná iba Výchovná úmyselná ťažba.
3. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť obnoviť
certifikáciu FSC na celom území (lesných pozemkoch) Bratislavského lesného parku, ktoré
sú v jej správe.
Certifikácia FSC je v etape cenového prieskumu trhu.
4. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť pri
vyhotovovaní nového LHP (PSL) na obdobie rokov 2016 - 2025 zapracovať do neho
požiadavky vyplývajúce z tohto uznesenia a pri vyhotovovaní nového LHP (PSL) aktívne
spolupracovať s odbornou a občianskou verejnosťou a mimovládnymi organizáciami,
ktoré sa venujú problematike rekreácie, oddychu, športu a ochrany prírody na území
Bratislavského lesného parku v jej správe.
V obnove PSL sme zatiaľ vykonali dva zákonom predpísané úkony ( vyhlásenie Lesného celku
a vyhlásenie lesov osobitného určenia), ostatné práce na obnove PSL budú vykonávané

priebežne počas roka 2015. Komunikácia so záujmovými organizáciami prebieha už teraz a bude
pokračovať počas celého procesu obnovy PSL.
5. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť priebežne
zverejňovať informácie o plánovanej, prebiehajúcej a ukončenej ťažbe na webovej stránke
mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave (v textovej, tabuľkovej aj v
mapovej podobe), vrátane informácií o spoločne vyznačených ťažbách (mestská
príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave a zástupcovia verejnosti).
Mestské lesy v Bratislave zverejnili na svojej webovskej stránke plán ťažby na rok 2015
a ťažbovú mapu. Ďalšie aktuálne informácie zverejňujeme aj na Facebooku Mestských lesov
v Bratislave. Vyznačovanie ťažby bude prebiehať počas roku 2015 naďalej v spolupráci
s ochranárskymi združeniami BROZ, VLK a ostatnými aktivistami.
6. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť
vypracovať Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia (podľa § 21 vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon o poľovníctve) v termíne do 30. 6. 2015 a pri jeho vyhotovovaní aktívne
spolupracovať s odbornou a občianskou verejnosťou a mimovládnymi organizáciami,
ktoré sa venujú problematike rekreácie, oddychu, športu, ochrany prírody a poľovníctva
na území Bratislavského lesného parku v jej správe.
Práce na Výhľadovom pláne poľovníckeho hospodárenia začnú až po uskutočnených zmenách
výmery poľovného revíru v zmysle bodu č. 7.
7. Požiadať Okresný úrad v Bratislave o vyhlásenie pozemkov v Bratislavskom lesnom
parku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za nepoľovné plochy podľa zákona č.
274/2009 Z. z. o poľovníctve (§4 ods. 7) s minimálnou rozlohou 820 ha (podľa mapy a
zoznamu parciel v prílohe č. 1). Požiadavky z tohto uznesenia sa zapracujú do
Výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia.
Žiadosť o vyhlásenie pozemkov za nepoľovné plochy, ktorej súčasťou bol zoznam parciel a mapa
bola odoslaná Okresnému úradu v Bratislave, Pozemkovému a lesnému odboru, Trenčianska 55,
821 09 Bratislava 2.
8. Začať ako príslušný cestný správny orgán konanie podľa § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961
Zb. v platnom znení s cieľom zákazu (vylúčenia) individuálnej automobilovej dopravy na
Ceste mládeže počas celého roka v úseku od parkoviska pri Červenom moste - Partizánskej
lúke až po parkovisko pri horárni Krasňany.
Zákaz vjazdu motorových vozidiel na Cestu mládeže je platný od 9.1.2015.
9. Zabezpečiť spracovanie územného plánu zóny pre celé územie Železnej Studienky,
presnejšie v okolí Cesty Mládeže od Červeného Mosta po Sanatórium a do času jeho
schválenia vyhlásiť v tomto území stavebnú uzáveru, okrem parciel pre reštauračné
zariadenia pred druhým jazerom.
Mestská časť Nové mesto si zahrnula vypracovanie Územného plánu zóny do svojho rozpočtu na
rok 2015, až po začatí prác môže byť vyhlásená stavebná uzávera.

10. Navrhnúť do návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017
navýšenie rozpočtu pre mestskú príspevkovú organizáciu Mestské lesy v Bratislave o sumu
350 000,00 Eur, ako krytie dôsledkov vyplývajúcich z tohto uznesenia v roku 2015 a v
ďalších rokoch vo výške 300 000,00 Eur.
Podľa informácií z finančného oddelenia je suma 350 tisíc zaradená do návrhu rozpočtu pre
Mestské lesy v Bratislave.
11. Predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
informáciu o plnení tohto uznesenia do 31. 01. 2015 a potom každoročne na prvé
zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v danom roku až do
roku 2016, vrátane.
TK: 31. 01. 2015 až do roka 2026 vrátane
Splnené, informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23.10.2014 bude predložená na
rokovaní Mestského zastupiteľstva Hl. mesta SR Bratislavy dňa 26.2.2015.

