
 
 

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 konaného dňa 10. 3. 2015 
 
 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,  
ďalej: Ing.arch. Jela Plencnerová, (zástupca riaditeľa magistrátu a vedúca oddelenia koordinácie územných systémov), 
Ing.arch. Vladimír Hrdý (oddelenie tvorby územného plánu a dopravy), Ing. Roman Achimský, generálny riaditeľ 
OLO, a.s.  
 
Začiatok rokovania: 16:30 h. 
 
PROGRAM 
 

1. Prerokovanie a schválenie náplne činnosti komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby.  

2. Voľba členov  komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby  z radov 
neposlancov.   

3. Prerokovanie  návrhu  rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017 
4. Zmeny a doplnky 04 informácia o aktuálnom stave spracovania materiálu.   
5. Rôzne  

a)  Informácia o iniciatíve spoločnosti  RENVIRO s.r.o.,  na území Bratislavy 
b)  Právna analýza OLP o možnostiach  vypovedania zmluvy so spoločnosťou A.R.K., technické služby s.r.o., 
 
 

Zasadnutie viedol predseda komisie  Radovan Jenčík. 
Na úvod predseda komisie oboznámil prítomných s programom. Zároveň prítomných požiadal o odsúhlasenie   zmien 
poradia prerokovania jednotlivých bodov programu a doplnenie programu v bode „Rôzne“.        
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh   
prítomní: 8 za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Ako prvý bod programu bol prerokovaný bod č. 4 
K bodu 4: 
Informáciu o aktuálnom stave spracovania materiálu „Zmeny a doplnky 04“ podali Ing.arch. Jela Plencnerová 
a Ing.arch. Vladimír Hrdý. 
Prítomných informovali: 

- o postupe spracovania dokumentu „Zmeny a doplnky 04“ , 
- o prerokovaní a vyhodnotení pripomienok v procese obstarávania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
- o požiadavke Okresného úradu Bratislava, Odboru starostlivosti o ŽP, ako príslušného orgánu podľa § 56 písm. 

b) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,   na vyhodnotenie tohto strategického dokumentu v procese  SEA , 

- o časovej a finančnej náročnosti spracovania dokumentácie 
Uznesenie: 
Komisia podanú informáciu  zobrala na vedomie.  
prítomní: 11 za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Ako druhý bod programu bol prerokovaný bod č. 5a) 
 

K bodu 5a: )   
Informácia o iniciatíve spoločnosti  RENVIRO s.r.o.,  na území Bratislavy  podal Ing. Roman Achimský, generálny 
riaditeľ spoločnosti OLO, a.s.     
Prítomných podrobne informoval o iniciatíve spoločnosti RENVIRO s.r.o. o zapojenie sa do zberu komunálneho 
odpadu na území Bratislavy (PET fliaš),  o porušovaní resp. obchádzaní platnej legislatívy v odpadovom 
hospodárstve. Zároveň prítomných upozornil, že spôsob zberu aký navrhuje táto spoločnosť je proti záujmom 
Hlavného mesta SR Bratislavy zaviesť na území obce jednotný systém, za ktorý obec zodpovedá a  je v rozpore 
s platným VZN. 
 
Uznesenie: 
Komisia podanú informáciu  zobrala na vedomie.  
prítomní: 11 za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu 1: 

Schválenie náplne činnosti komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby.  
 
Uznesenie: 
Komisia neschválila predložené znenie „Náplň činnosti komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby“,  predloženým návrhom sa bude zaoberať po vyhodnotení jednotlivých bodov náplne na 
nasledujúcej komisii, t.j. 15. 4. 2015  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 11 za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2: 
Voľba členov komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby  z radov neposlancov. 
 
Voľbou členov komisie Komisia  územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby  z radov 
neposlancov sa komisia bude zaoberať na nasledujúcej komisii, t.j. 15.4.2015 
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 11 za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3: 
Prerokovanie  návrhu  rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017 
 

Uznesenie: 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017  nebol prerokovaný v poslaneckých kluboch a ani 
v Komisii finančnej stratégie pre správu a podnikanie s majetkom mesta. Predloženým návrhom sa  Komisia  
územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby nebude zaoberať.  
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 10 za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 5b:  
 
Právna analýza legislatívno-právneho oddelenia Magistrátu hl. m. SR o možnostiach  vypovedania zmluvy so 
spoločnosťou A.R.K., technické služby s.r.o., 
Informáciu  podal poslanec Ing. Milan Černý   
 

Uznesenie: 
Komisia podanú informáciu  zobrala na vedomie. 
prítomní: 10 za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Doplňujúce  uznesenia:  
 
1.  
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby žiada primátora o informáciu 
o opatreniach a úlohách prijatých hlavným mestom SR Bratislavou  v súvislosti s Predsedníctvom Slovenskej 
republiky  v Rade EÚ v roku 2016 
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 10 za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
2. 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby žiada primátora Hlavného mesta  
Bratislavy o vypísanie verejnej súťaže na spracovanie návrhu “Koncepcie vizuálnej identity mesta Bratislavy”. Na 
základe jej výsledkov vypracovať návrh Všeobecného záväzného nariadenia a predložiť ho zastupiteľstvu mesta 
na schválenie.  
 
Predmetom súťaže budú 4 okruhy: 
2.1)  návrh a design manuál pre používanie grafických prvkov spojených s identitou hlavného mesta 
 
2.2) návrhy a zásady používania objektov  malej architektúry - mobilná zeleň, letné terasy, stánky na pouličný predaj, 
uličný nábytok (lavičky, smetné koše, atď), pouličné osvetlenie 
 
2.3) návrhy zásad riešenia  parteru  vo vybraných zónach mesta  - funkcie, výklady, regulácia, reklamy, 
informačné tabule, vývesné štíty 
 
2.4) návrh orientačného  systému mesta 
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 10 za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
 
3. 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby žiada riaditeľa magistrátu aby 
zabezpečil:    

a) doplnenie zverejnených  záväzných stanovísk o situačný výkres umiestnenia stavby  
b) distribúciu žiadateľov o záväzné stanoviská bezprostredne po podaní žiadosti elektronickou formou 

poslancom komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby  
 

Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh 
prítomní: 10 za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
Ukončenie zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania MsZ o 20:30 h. 
 

 
 

 
 

                             Radovan Jenčík, v. r. 
                             predseda komisie 

 
 

 
Zapísala:  
RNDr. Anna Calpašová, tajomníčka komisie 
  


