
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 14. 6. 2016 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny;  
Začiatok rokovania: 16:00 h. 
 
Zasadnutie viedol podpredseda komisie  Radovan Jenčík, predseda komisie. 
 
Na úvod predseda komisie oznámil prítomným zmenu v  programe. Bod č. 11 bol stiahnutý z dôvodu, 
ospravedlnenia prizvaných hostí, program doplnil, v bode rôzne navrhol prerokovať materiál MLB 
„Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Mestských lesov v Bratislave“ a „Informáciu o plnení 
uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23.102014“ . Poradie prerokovania jednotlivých bodov bolo pozmenené. 
 
Zmeny v programe boli jednohlasne odsúhlasené 
 
PROGRAM:  

1. Informácia o výsledku pripomienkového konania verejnosti k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene 
a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 13/2012.  

2. Návrh na schválenie rozhodnutia č. 11/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti 
odpadového hospodárstva. 

3. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva 
4. Informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácii 

druhotných surovín (OLO). 
5. Petícia proti zámeru výstavby náhradných nájomných bytov - Astronomická, par. č. 1222/3, MČ 

Bratislava  Ružinov.  
6. Petícia za prijatie občianskeho návrhu na skultivovanie petržalského nábrežia Dunaja v lokalite 

bývalého kúpaliska Lido a zapracovanie projektu Lido lagúny do Územného plánu zóny  
7. Projekt Lido lagúna – prezentácia  občianskej iniciatívy za dunajskú mestskú pláž na Lide. 
8. Zásady poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného 

hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave. 
9. Problematika konceptu Územného plánu zóny Cvernovka vo vzťahoch k Územnému plánu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov a návrh 
ďalšieho postupu. 

10. Nová Obchodná - participatívny proces regulácie reklamy a tvorba nového brandu štvrte Obchodná 
ulica   a okolie.  

11. Spolupráca Mesta Bratislavy pri realizácii projektu CrossMove. 
12. Rôzne  
V  bode rôzne navrhol prerokovať materiál:  
a) Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Mestských lesov v Bratislave 
b) Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23.102014 
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K bodu 1 
S  predloženým materiálom a zaslanými pripomienkami prítomných oboznámila Ing. Katarína Prostejovská. 
Na otázky odpovedala   Ing. Magdaléna Krajčiová, JUDr. Reguli, RNDr. Dajana Krošláková. 
K danému bodu boli doručené aj pripomienky Predstavenstva spoločnosti OLO a.s., Pripomienky 
odprezentovala,  ako aj s dôvodmi zaslania týchto pripomienok prítomných oboznámila zástupkyňa 
spoločnosti Ing. Vargová, vedúca oddelenia obchodu.  
 
Uznesenie:  
 
Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

a) berie na vedomie  informáciu o výsledku pripomienkového konania verejnosti k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších a odporúča  Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného  mesta SR Bratislavy  schváliť  s účinnosťou od 1. júla 2016  

b) neodporúča zapracovať pripomienky Predstavenstva spoločnosti OLO a.s., do návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2   
 
K bodu 2  
S predloženým materiálom „Návrh na schválenie rozhodnutia č. 11/2016 primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva“  poslancov oboznámila Ing. Katarína Prostejovská. 
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predložený materiál berie 
na vedomie a odporúča  Mestskému zastupiteľstvu hlavného  mesta SR Bratislavy  schváliť rozhodnutie č. 
11/2016  primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva.  
.  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 8 za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu 3  
S predloženým materiálom „Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky v oblasti 
odpadového hospodárstva“  poslancov oboznámila Ing. Katarína Prostejovská. 
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predložený materiál berie 
na vedomie.  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 8 za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu 4  
Informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácii  
druhotných surovín (OLO) poskytla zástupkyňa spoločnosti Ing. Vargová, vedúca oddelenia obchodu.  
Prítomných oboznámila s nakladaním  s odpadom realizovaným spoločnosťou OLO a.s. v roku 2015 
a hlavnými  troma  činnosti (zvozom odpadom, spracovaním odpadu, spaľovaním odpadu realizáciu 
separovaného zberu a recykláciou odpadu), skladbou odpadu a zmluvnými vzťahmi.   
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predložený materiál berie 
na vedomie.  
 
Komisia hlasovaním neodsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 7 za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2 
 
K bodu 5  
Informáciu o podanej petícií proti zámeru výstavby náhradných nájomných bytov - Astronomická, par. č. 
1222/3, MČ Bratislava  Ružinov podala  Bc. Miriam Cáderová 
 
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 6  
Informáciu o podanej petícií  za prijatie občianskeho návrhu na skultivovanie petržalského nábrežia Dunaja 
v lokalite bývalého kúpaliska Lido a zapracovanie projektu Lido lagúny do Územného plánu zóny podala  
Bc. Miriam Cáderová. 
 
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 7  
Prezentáciu  k projektu „Lido lagúna“  poskytol zástupca občianskej iniciatívy za dunajskú mestskú pláž na 
Lide. Projekt predstavil ako občiansky návrh mestskej pláže,  cieľom, ktorého je vytvoriť na pravom brehu 
Dunaja na Lide skutočnú mestskú pláž na oddych, rekreáciu a vodné športy pri rešpektovaní ochrany 
prírody. Zároveň poslancov oboznámil s požiadavkami petície: 

� Žiadosťou  o vypracovanie štúdie (na základe verejnej objednávky) verejnej mestskej dunajskej 
pláže Lido, na základe predloženého ideového návrhu Lido lagúny. 

� Žiadosťou o zakomponovanie štúdie do Územného plánu zóny medzi Starým mostom a Prístavným 
mostom (Petržalský breh Dunaja) 

� Zakomponovaním realizácie mestskej dunajskej pláže Lido (vrátane hľadania prostriedkov na jej 
financovanie) medzi prioritné rozvojové oblasti Hl. mesta Bratislavy. 

� Žiadosťou o zachovanie činnosti vodáckych lodeníc v danej oblasti 
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Uznesenie: 
a)  Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predložený materiál  
     berie na vedomie. 
b) Komisia vyjadruje plnú podporu k zámeru znovuvybudovania mestskej pláže Lido a zachovanie      

vodáckych aktivít v danej lokalite.  
 
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 8 za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu 8  
Informáciu o  zásadách poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného 
hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave poskytla hlavná 
architektka Bratislavy Ing. arch. Ingrid Konrád. 
   
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predložený materiál berie 
na vedomie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Zásady 
poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou 
vodou v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave. 
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 8 za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu 9  
Informáciu k bobu  „Problematika konceptu Územného plánu zóny Cvernovka vo vzťahoch k Územnému 
plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov a 
návrh ďalšieho postupu“ poskytli zástupcovia mestskej časti Bratislava – Ružinov, Ing. arch. Peter Žalman, 
riešiteľ ÚPN-Z Cvernovka  a Ing. arch. Marta Závodná, odborne spôsobilá osoba vo verejnom obstarávaní.  
   
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predloženú informáciu 
berie na vedomie a odporúča spracovať urbanistickú štúdiu, ktorá bude slúžiť ako podklad pre zmeny 
a doplnky územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 8 za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu 10  
Prezentáciu  k projektu „Nová Obchodná - participatívny proces regulácie reklamy a tvorba nového brandu 
štvrte Obchodná ulica   a okolie“    poskytoli Mgr.art. Dominika Belanská a David Čajko. 
Prítomných oboznámili s  cieľom projektu, ktorým  je skoordinovať potenciálne vysoko konfliktný problém 
tzv. vizuálneho smogu, zaangažovať do tejto iniciatívy obchodnú komunitu a rezidentov, hľadať spoločný 
konsenzus o budúcom vzhľade ulice medzi dotknutými stranami a komunikovať výsledky smerom k 
verejnosti. Dosiahnutie konsenzu o kritériách posudzovania a novej regulácii súčasnej vonkajšej reklamy.  
Nastavenie nástrojov na realizáciu a kontrolu dodržiavania novej regulácie.  Tvorbu novej značky 
Obchodnej ulice a jej susedstva a hľadanie vhodnejších, modernejších foriem reklamy a komunikačných 
nástrojov pre Obchodnú. 
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby predloženú informáciu 
berie na vedomie a odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy podporiť aktivity OZ 
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Obchodná ulica a okolie a  intenzívnejšie zapojiť oddelenia magistrátu hlavného mesta do participačného 
procesu so zameraním na riešenie reklamného smogu.  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 8 za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 11  
Spolupráca Mesta Bratislavy pri realizácii projektu CrossMove.  
S  projektom CrossMove, ktorý má potenciál priniesť pre mestá a regióny inovatívne nástroje 
prostredníctvom, ktorých bude možné vytvoriť inovatívne dopravné služby pre verejnosť prítomných 
oboznámil Viktor Oravec.  
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby berie na vedomie 
informáciu o možnostiach získavania dát o pohybe davu ľudí v Bratislave a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy podporiť vstup hlavného mesta Bratislavy ako partnera 
projektu CrossMove.  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 8 za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
K bodu 12 a) 
Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Mestských lesov v Bratislave 
Informáciu poskytol riaditeľ organizácie  Mestské lesy v Bratislave Ing. Juraj Zikmund 
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby po prerokovaní informáciu 
berie na vedomie a odporúča predkladateľovi doplniť materiál o pripomienky, ktoré boli komisiou 
predkladateľovi vznesené. 
 
 
K bodu 12 b) 
Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23.102014 
Informáciu poskytol riaditeľ organizácie Mestské lesy v Bratislave Ing. Juraj Zikmund 
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby po prerokovaní informáciu 
berie na vedomie s pripomienkou, že bod č. 7 nepovažujeme za splnený.   Odporúča mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy vziať na vedomie „Informáciu o plnení uznesenia č. 
1798/2014 zo dňa 23.102014“ . 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1   
                                    

 
 
 
 

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


