
Zápisnica 

z komisie výstavby a životného prostredia konanej dňa 10.10.2022  

 

Prítomní:   

Mgr. Beata Janatová  

Ján Žatko 

Vladimír Kočvara 

Ivan Hirländer 

Pavol Kopačka 

Fridrich Pokorný 

 

Ospravedlnení:  

Andrej Kovarik 

Peter Kolega 

Adrián Jankovič  

Rudolf Brídzik 

Peter Guliš 

Milan Miler  

 

Program:   

 

1. Komisia bola oboznámená s programom, hlasovanie o schválení programu: 

   Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  2  0   0 

neposlancov 4  0   0 

 

2. Územný generel školstva 

 

Členovia komisie dostali e-mailom v predstihu podklad s návrhom Územného generelu 

školstva, ktorý bol MČ Bratislava-Devínska Nová Ves zaslaný Hlavným mestom SR 

Bratislava dňa 26.09.2022.  

Komisia materiál prerokovala a navrhla mestskej časti zaslať k prerokovanému materiálu 

stanovisko s textom: 

MČ - súhlasí s vypracovaním generelu školstva, pričom požaduje za MČ DNV zohľadniť: 

1. už v súčasnosti zvýšený počet obyvateľov v MČ DNV oproti plánovanej infraštruktúre  

existujúcich MŠ a ZŠ, 

2. územno-plánovaciu kapacitu školských zariadení v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves a zapracovať predpokladané kapacity obyvateľov do generelu so zohľadneným 

predpokladaným nárastom zastavanosti územia určeného pre bytovú výstavbu podľa 

územného plánu mesta v riešenom časovom horizonte, 

3. projekty, ktoré sú už v súčasnosti v štádiu zámeru, EIA, v územnom konaní, stavebnom 

konaní napr. plánované zastavanie bytovou výstavbou v území Slnečný vrch I, Slnečný 

vrch II; Obytný súbor Rakyta, obytné domy Proxenta, Altrum, Bory Home, pričom 

niektoré sú už aj z časti realizované, kde vzniká veľká aglomerácia nových obyvateľov, 

pričom súčasné kapacity aj napriek ich navýšeniu nebudú v blízkej budúcnosti postačovať 

a taktiež aj z hľadiska dopravy, presun z novovybudovaných území do existujúcich území 

s MŠ, ZŠ by bolo nevyhovujúce a problematické. Je potrebné v týchto nových územiach 

naplánovať a určiť územia určené pre zriadenie tejto potrebnej infraštruktúry - MŠ ako aj 

ZŠ. 



Stanovisko komisie k navrhovanému textu: 

   Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  2  0   0 

neposlancov 4  0   0 

 

3. Vyhodnotenie činnosti komisie za uplynulé obdobie 
 

Predsedkyňa komisie pani Janatová zhodnotila činnosť komisie za uplynulé volebné obdobie 

a poďakovala prítomným členom komisie za ich činnosť a aktivitu.. 

 

4. Rôzne 

 

Neformálna diskusia 

 

Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým členom komisie za účasť a ukončila 

zasadnutie. 

 

 

 

 

 

 

           

                            Mgr. Beata Janatová, v.r. 

                              predsedníčka  KVDŽP 

 

 

Zápisnicu overil: F. Pokorný 

Zapísala:  T. Ledényiová 


