
Zápisnica 

z mimoriadnej komisie výstavby a životného prostredia konanej  

dňa 27.06.2022 on-line 

 

 

Prítomní:   

Mgr. Beata Janatová  

Peter Kolega 

Vladimír Kočvara 

Rudolf Brídzik 

Milan Miler  

 

Ospravedlnení:  

Andrej Kovarik 

Ján Žatko 

Adrián Jankovič  

Peter Guliš 

Ivan Hirländer 

Pavol Kopačka 

Fridrich Pokorný 

 

MIB:  Ing. arch. Marek Harčarík 

Hlavné mesto: Mgr. Bruno Konečný 

 

Program:   

 

1. Komisia bola oboznámená s programom: 

   Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  2  0   0 

neposlancov 3  0   0 

 

2. Spolupráca pri príprave projektu centrálneho verejného priestoru v DNV 

 

Predsedkyňa komisie oboznámila prítomných členov komisie s predloženým materiálom 

ohľadne prípravy podpisu Memoranda o spolupráci pri projekte revitalizácie centrálneho 

verejného priestoru v Devínskej Novej Vsi (ďalej len „Memorandum“). 

Na rokovaní sa zúčastnili aj člen Magistrátu hl. mesta SR Bratislava a zástupca 

Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ktorí predstavili súťažné podmienky 

architektonicko - krajinárskej súťaže s názvom Centrálny verejný priestor v Devínskej Novej 

Vsi s podzemným parkovaním.  

Predmetom Memoranda je úprava podmienok vzájomnej spolupráce medzi hlavným mestom 

SR Bratislava a MČ Bratislava-Devínska Nová Ves pri príprave a realizácii projektu 

revitalizácie centrálneho verejného priestoru, ktorý sa pripravuje na pozemku registra „C“, 

parc. č. 2565/199, k. ú. DNV o výmere 5737 m2, druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, 

ktorý je podľa LV č. 2328 vo vlastníctve MČ Bratislava- Devínska Nová Ves.  
 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a ŽP žiada, aby v hodnotiacej komisii, ktorá vyberá víťazného uchádzača 

pre spracovanie projektovej dokumentácie, bola zabezpečená čo najvyššia možná miera 

zastúpenia porotcov z MČ Bratislava-Devínska Nová Ves.  



V prípade navrhovaného rozšírenia počtu členov hodnotiacej komisie na 9 by v komisii bolo 

6 nezávislých architektov-členov SKA (aspoň jeden z nich z MČ DNV), jeden „závislý“ 

architekt z MČ DNV a dvaja členovia odbornej verejnosti nominovaní mestskou časťou 

DNV. 

V prípade, že nedôjde k dohode ohľadne členov hodnotiacej komisie, komisia výstavby a ŽP 

navrhuje odstúpiť od podpisu Memoranda. 
 

   Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  2  0   0 

neposlancov 3  0   0 

 

 

Záver komisie 18.30 hod. 

 

 

 

 

 

           

                            Mgr. Beata Janatová, v.r. 

                              predsedníčka  KVDŽP 

 

 

Zapísala:  T. Ledényiová 


