
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 10. 5. 2016 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,  
Začiatok rokovania: 16:00 h. 
 
Zasadnutie viedol podpredseda komisie  Radovan Jenčík, predseda komisie. 
 
Na úvod podpredseda komisie oboznámil prítomných s programom. V  bode rôzne navrhol prerokovať   
PROGRAM 
1. Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave 2016 -2018.  
2. Rôzne 
 

V  bode rôzne navrhol prerokovať:  
a) ÚPN Zmeny a doplnky 04 
b) Územný plíán Z-Dunajská 
c) Prerokovania urbanistickej studie CMC 
d) Poplatok za miestny rozvoj  

   
 

K bodu 1 
S predloženým materiálom prítomných oboznámil Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ MLB a Mgr. Rudolf Ivičič, 
zástupca riaditeľa.  
 

Uznesenie k bodu č. 1 „Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave 2016 -2018“.  
 
Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča  

A) Doplniť do materiálu samostatné kapitoly o  doprave,  ochrane prírody, poľovníctve,  navrhovaných 
investičných zámeroch, zhodnotenie územnoplánovacej dokumentácie, ako aj  o analýzu (prehľad) hlavných 
problémov rekreačného využívania územia, vo vzťahu k ostatným činnostiam, resp. zámerom v území, tzn.: 

a) rekreácia a lesné hospodárstvo 
b) rekreácia a poľovníctvo 
c) rekreácia 
d) rekreácia a navrhované investičné zámery 

  

B) Doplniť materiál v časti Hlavné smery rozvoja BLP na roky 2015-2018 nasledovne: 

1. Vodné plochy a rybníky - doplniť pre jednotlivé lokality špecifikáciu ich rekreačného využitia, mapovú 
prílohu, predpokladané investičné náklady a náklady na údržbu.  

2. Rozvoj cestnej a chodníkovej siete a doprava - uviesť konkrétne trasy, úseky a pod., existujúcich prípadne 
plánovaných ciest a chodníkov, ich čiastkovú aj celkovú dĺžku, charakter povrchu (asfaltové, spevnené, 
nespevnené), uviesť aj úseky navrhované na zrušenie, príp. pri ktorých sa neuvažuje s ich údržbou, spôsoby 
zabezpečenia zvýšenia bezpečnosti návštevníkov, doplniť mapovú prílohu a predpokladané náklady. 
Doplniť návrh rámcového dopravného riešenia územia. 
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3. Starostlivosť o lesné porasty - doplniť plánovaný objem ťažby na decénium 2016 – 2025, lokality ťažby, 
spôsoby ťažby a približovania dreva, sezónne a iné obmedzenia ťažby z dôvodov rekreácie a ochrany 
prírody, kritéria certifikácie FSC, referenčné plochy FSC. Doplniť mapovú prílohu a predpokladané 
náklady. 

4. Lúky a oddychové priestory - doplniť pre jednotlivé lokality špecifikáciu ich rekreačného využitia, 
mapovú prílohu, predpokladané investičné náklady a náklady na údržbu. 

5. Lesná pedagogika a environmentálna výchova – doplniť špecifikáciu plánovaných aktivít, programov, 
projektov a pod., predpokladané investičné a personálne náklady. 

6. Poľovníctvo - doplniť sezónne a iné obmedzenia poľovníctva z dôvodu rekreácie a ochrany prírody. 
Doplniť hlavné zásady pre spracovanie Výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia. 

7. Šport - doplniť špecifikáciu plánovaných aktivít, mapovú prílohu, predpokladané náklady. 

8. Rekreačné areály - doplniť pre jednotlivé lokality špecifikáciu ich rekreačného využitia, mapovú prílohu, 
predpokladané investičné náklady a náklady na údržbu. 

9. Ochrana prírody – doplniť plán vytvárania sústavy chránených území rôznych kategórií na území 
v správe MLB, starostlivosti o tieto chránené územia, biotopy národného a európskeho významu, chránené 
druhy živočíchov a rastlín a ich biotopy (napr. rak riavový, obojživelníky, bocian čierny, dravce a sovy, 
netopiere,...) 

10. Informovanosť a spolupráca s verejnosťou - doplniť podrobnejšie akým spôsobom bude verejnosť 
informovaná o dianí v lesoparku (napr. informácie o plánovaných a prebiehajúcich športových podujatiach, 
ťažbách dreva, love zveri, a pod.) a tiež akým spôsobom bude prebiehať spolupráca s verejnosťou. 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2   

 

 C) Zabezpečiť účasť bratislavských Mestských častí, odbornej a občianskej verejnosti, Štátnej ochrany 
prírody SR, ako aj ďalších dotknutých subjektov pri dopracovaní koncepcie. 

Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2   

 

 D) Žiada Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR aby poverilo primátora mesta zostaviť pracovnú 
skupinu a vyčleniť finančné prostriedky v mestskom rozpočte na spracovanie štúdie využitia mestských 
lesov a ich zonácie po jednotlivých funkčných celkoch.  

Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0   

 

E) Odporúča Mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta SR aby poverilo primátora mesta  zriadiť „Radu 
pre Mestské lesy v Bratislave“ v zmysle k uznesenia MsZ č. 1798/2014 zo dňa 23.10.2014 

Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0   
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K bodu 2 písm. a), b), c)  
Ústnu informáciu podal Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík,  riaditeľ sekcie územného plánovania. 
 
Uznesenie: 
A) Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby žiada  riaditeľa 
magistrátu, aby poveril Ing.arch. Mg.art. Silvestra Černíka podávať písomné informácie o stave príprav 
nového územného plánu, ako aj informácie o iných územnoplánovacích podkladoch a dokumentáciách na 
každé riadne zasadnutie komisie   územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
B) Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby žiada  riaditeľa 
magistrátu, aby do pracovnej skupiny na prípravu územnoplánovacej prognózy nového územného plánu 
zaradil poslancov: Ing. arch. Štasselovú a Ing. Slavomíra Drozda 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
K bodu 2 písm. d)   
Ústnu informáciu podal Ing. Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja. Prítomným  
sprostredkoval  informácie o zákone č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť 1.11.2016. V zmysle tohto zákona  majú obce možnosť 
zaviesť nový poplatok. Informoval vo výške poplatku, možnostiach stanovenia poplatku, ako aj dopadov 
poplatku na jednotlivé typy stavieb.  
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predložený materiál berie 
na vedomie.  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 10 za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
                                    

 
 
 
 

                               Radovan Jenčík, v. r. 
                                   predseda komisie 

 
 
 
 

 
 
 
Zapísala:  
RNDr. Anna Calpašová, tajomníčka komisie 
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