
KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA A  VÝSTAVBY 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
Zápisnica z rokovania  Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby MsZ konaného dňa 12. 4. 2016 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,  
Začiatok rokovania: 16:00 h. 
 
Zasadnutie viedol podpredseda komisie  Ing. arch. Branislav Kaliský. 
Na úvod podpredseda komisie oboznámil prítomných s programom. Návrh programu doplnil o body 
programu a prerokovanie jednotlivých bodov programu upravil nasledovne:   

1. Nadácia „Cvernovka“ – projekt Kreatívneho centra Nadácie Cvernovka  
2. Projekt BAUM – zámer  
3. Protest prokurátora proti VZN č. 1/1995 o digitálnej technickej mape Bratislava a Návrh VZN,  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 1/1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy zmenené a doplnené všeobecne 
záväzným nariadením hlavného mesta č. 3/1998 z 26.3.1998 a 5/2001 

4. Aliancia proti povodniam - OZ, Devínska cesta 104, Bratislava,  riešenie územia – Devínska cesta    
5. Rôzne.  

 
 
K bodu 1: 
S nadáciou Cvernovka poslancov komisie  územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby oboznámil p. Boris Meľuš. Prítomným  poskytol základné informácie  o nadácií, práci nadácie, 
objekte,  v ktorom  realizujú svoju činnosť a cieľmi:  

• Prevádzkovať dlhodobo udržateľné Kreatívne centrum 
• Optimalizovať skladbu súčasných a získať nových nájomníkov     v súlade zo zámerom vytvorenia      
• Kreatívneho centra 
• Menežovať verejný program Kreatívneho centra 
• Participovať s Mestom, Mestskou časťou, Ministerstvom kultúry a ďalšími inštitúciami na podpore 
• kultúry a kreatívneho priemyslu v Kreatívnom centre 
• Získavať financovanie z ďalších verejných zdrojov 
• Zabezpečovať komunikáciu medzi nájomníkmi a majiteľom 
• V prípade rekonštrukcie dohliadať na jej hladký priebeh 

 
Vzhľadom k zmene majiteľa objektu,  požiadali prítomných poslancov aby Nadácií Cvernovka,  ako 
etablovanej značke na mape Bratislavy, pomohli s nájdením vhodného objektu, kde by sa terajšie ateliéry 
a štúdiá z budovy bývalej Cvernovky mohli presťahovať.  
 

Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predložený materiál berie 
na vedomie.  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 9 za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu 2: 
Projekt BAUM – zámer  
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Informáciu sprostredkoval Bc. Marek Dinka.  Prítomných oboznámil s obsahom, cieľmi, realizáciou 
a predpokladanými nákladmi projektu.  
 
Uznesenie: 

a) Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predložený materiál 
berie na vedomie.  

b)   Odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy predložený projekt schváliť.  
 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 9 za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
K bodu 3: 
Protest prokurátora proti VZN č. 1/1995 o digitálnej technickej mape Bratislava a Návrh VZN,  ktorým 
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1/1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy zmenené a doplnené všeobecne záväzným nariadením 
hlavného mesta č. 3/1998 z 26.3.1998 a 5/2001 

 
      Uznesenie: 
      Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva   
      hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 

     a) odporúča predložiť návrh na zmenu a doplnenie VZN č. 1/1995 o digitálnej technickej mape  
         Bratislavy na najbližšie rokovanie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  
         Bratislavy.  
 

b) odporúča legislatívno – právnemu oddeleniu magistrátu navrhnúť Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy, akým spôsobom aktualizovať návrh zmeny legislatívy na 
zabezpečenie tvorby digitálnej mapy mesta.  

 
       Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 

  prítomní: 9 za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0 
 
      K bodu 4: 
      Aliancia proti povodniam - OZ, Devínska cesta 104, Bratislava,  riešenie územia – Devínska cesta    
      S problematikou prítomných oboznámila p. Wimmerová, zástupkyňa Občianskeho združenia Aliancia  
      proti povodniam. Prítomných požiadala o pomoc pri celkovom riešení územia Devínskej cesty v    
      Bratislave, najmä v súvislosti s jej spevnením a ochranou proti povodniam.  
      K danej téme sa zároveň vyjadrila Ing. Alena Trančíková z BVS.    

 
      Uznesenie: 
      Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predloženú požiadavku      
      berie na vedomie. 

  
       Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
       prítomní: 9 za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0 

 
      V bode „Rôzne“ : 

a) poslankyňa Ing. Katarína Šimončičová otvorila otázku  výrubov stromov na Františkánskom námestí 
a Nám. slobody v Bratislave, ako aj  správu a údržbu cestnej zelene v Bratislave. 

 
K danej problematike sa vyjadrili: Mgr. Janka Ryšavá, vedúca Oddelenia dopravy a Ing. Katarína 
Prostejovská, vedúca Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene.  
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      Uznesenie: 
      Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby odporúča mestskému    
      zastupiteľstvu  Hlavného mesta SR,  aby požiadalo primátora  hlavného mesta SR Bratislavy  
      o  vypracovanie koncepcie starostlivosti o dreviny.   
      Termín spracovania koncepcie: november 2016 
 
      Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
      prítomní: 8 za: 8, proti: 0, zdržal sa:0 

 
b) poslankyňa Ing.arch. Mgr.art. Elena Pätoprstá otvorila problematiku ťažby drevnej hmoty na ostrove 

SIHOŤ.  
K danej problematike sa vyjadrili prizvaní: Ing. Alena Trančíková, BVS  
                                                                     RNDr. Jaroslav Šíbl, PhD., BROZ 
                                                                     Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ  ML 
                                                                     Ing. Vitázková, BROZ 
Konštatovali, že danou problematikou je potrebné sa zaoberať. Na ostrove sú od roku 1886 zdroje pitnej 
vody, ktorá je jednou z najkvalitnejších pitných vôd na Slovensku. Voda z ostrova zásobuje až 1/3 
obyvateľov Bratislavy (napríklad Karlovú Ves a Devín). Výrub drevín v plánovanom rozsahu ohrozuje 
jej kvalitu.   
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby žiada primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy aby obhajoval záujmy mesta vo veci: 
Ochrany vodných zdrojov pitnej vody 
Ochrany rekreačných území  
Ochrany biotopov 
Ochrany pred dopadmi klimatických zmien, 
a vstúpil do správneho konania o programe starostlivosti o les s inštitúciou Lesy SR š.p., 
podľa Uznesenia 1798/14, aj správneho konania o programe starostlivosti o mestské lesy Bratislava 
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 8 za: 5, proti: 0, zdržal sa:3 
 
c) Starosta Mestskej časti Bratislava – Ružinov, Ing. Dušan Pekár otvoril otázku výstavby nájomných 

bytov a vytypovania pozemkov vhodných na tento účel.  
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby odporúča mestskému 
zastupiteľstvu aby požiadalo  primátora hlavného mesta SR Bratislavy o: 
a) zoznam vytypovaných pozemkov na výstavbu nájomných bytov pred vyhlásením verejného 
obstarávania na zhotoviteľa 
b) zabezpečenie prezentácie plánovaného investičného zámeru v jednotlivých mestských častiach 
Bratislavy 
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 8 za: 8, proti: 0, zdržal sa:0 
 

 
 
 
 

                                   Radovan Jenčík, v. r. 
                                   predseda komisie 
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Zapísala:  
RNDr. Anna Calpašová, tajomníčka komisie 
  
 
 
 
 
 


