
Zápisnica 

z komisie výstavby a životného prostredia konanej dňa 29.03.2022  

 

 

Prítomní:   

Mgr. Beata Janatová  

Peter Kolega 

Ján Žatko 

Rudolf Brídzik 

Vladimír Kočvara 

Pavol Kopačka  

Fridrich Pokorný 

Milan Miler  

 

Ospravedlnení:  

Andrej Kovarik 

Adrián Jankovič  

Peter Guliš 

Ivan Hirländer 

 

 

Program:   

 

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

   Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  3  0   0 

neposlancov 5  0   0 

 

2. Slnečný vrch I – online stretnutie s Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavnou architektkou 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Ing. arch. Jurajom Šujanom, 

poradcom primátora pre rozvoj mesta, územné plánovanie a komunikáciu 

s developermi. 

 

Diskusia:  

Prítomní členovia komisie a zástupcovia občanov DNV diskutovali on-line s Ing. arch. Ingrid 

Konrad a Ing. arch. Jurajom Šujanom.  

Ing. arch. Ingrid Konrad vysvetlila aké sú možnosti výstavby v predmetnom území pri 

dodržaní podmienok platného územného plánu, kód 102 a kód 501 v priestore priľahlom ku 

komunikácii J. Jonáša. Námietky občanov smerovali k výške zástavby a k zvýšenému 

zaťaženiu priľahlého územia existujúcich rodinných domov zvýšenou dopravou, hlukom, 

potrebou zabezpečenia dostupnosti MHD, tiež vzdelania, zdravotného zabezpečenia atď. pre 

nových obyvateľov riešeného územia. Záverom diskusie bolo dohodnuté ďalšie osobné 

stretnutie zúčastnených strán v priebehu dvoch týždňov, najneskôr do termínu ďalšieho 

zasadnutia komisie pre zosúladenie projektovej dokumentácie a zodpovedanie otázok ohľadne 

zaťaženia územia novou výstavbou a napojenia na inžinierske siete. 

 

Návrh uznesenia:  

Komisia výstavby a životného prostredia navrhuje osobné stretnutie zástupcov MU 

a predsedníčky komisie k aktuálnej projektovej dokumentácii pre ÚR s ohľadom na zaťaženie 



riešeného územia a napojenie stavby Slnečný vrch I na inžinierske siete. Stretnutie sa 

uskutoční najneskôr do termínu ďalšieho zasadnutia KVŽP. 
 

   Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  3  0   0 

neposlancov 5  0   0 

 

 

3. Dažďové záhrady – výber lokality 

 

Člen komisie pán Kočvara upozornil na potrebu sústrediť pozornosť mestskej časti na riešenie 

klimatických zmien, ktoré si vyžadujú nový prístup aj k riešeniu odvádzania vôd 

z povrchového odtoku prostredníctvom vodozádržných opatrení. Do komisie boli predložené 

tri návrhy umiestnenia tzv. dažďových záhrad, a to v priestore, ktorý patrí do vlastníctva alebo 

správy MČ Bratislava-Devínska Nová Ves. Navrhované lokality: 

- Múzeum Chorvátov, verejné priestranstvo pri múzeu 

- Záhrada miestneho úradu MČ Bratislava-Devínska Nová Ves 

- Školský dvor, priestor pri telocvični ZŠ P. Horova,  

 

Návrh uznesenia:  

Komisia odporúča mestskej časti zaobstarať projektovú dokumentáciu, ktorá by riešila ako 

pilotný projekt realizáciu dažďovej záhrady v priestore školského dvora ZŠ P. Horova. 

 

   Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  3  0   0 

neposlancov 5  0   0 

 

4. Zmeny a doplnky ÚP 08 – nájomné byty 

 

Predsedkyňa komisie pani Janatová požiadala členov KVŽP o zaslanie stanoviska k zmenám 

a doplnkom ÚP 08. Na základe zaslaných pripomienok od pána Brídzika a preštudovania 

materiálu boli zaslané za MČ Bratislava-Devínska Nová Ves na Magistrát hl. mesta SR 

Bratislava pripomienky s upozornením na nesúlad z hľadiska rozšírenia verejného vodovodu, 

kanalizácie, kapacít škôl a škôlok a ďalších vecných chýb. 

 

5. Dotácie 

 

O dotácie MČ Bratislava-Devínska Nová Ves požiadali: 

- Slovenský zväz záhradkárov...dotácia na vypracovanie PD pre výstavbu vodovodu, 4500,- 

eur 

- OZ Sovule, 205,- eur 

- OZ J. Jonáša, úprava okolia, zeleň, lavičky, 500,- eur 

 

Návrh uznesenia:  

Komisia výstavby a životného prostredia súhlasí s pridelením dotácie : 

- Slovenský zväz záhradkárov 4295,- eur 

- OZ Sovule, projekt „Živá Morava, obyvatelia pod hladinou“ 205,- eur 

- OZ J. Jonáša, úprava okolia, zeleň, lavičky, 500,- eur 

Celková pridelená suma dotácií v oblasti ŽP: 5000,- eur 

 

 



 

   Za:    Zdržal sa:   Proti:  

poslancov  2  0   0 

neposlancov 5  0   0 

 

 

6. Zavedenie systému likvidácie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu 

 

Predsedníčka komisie pani Janatová oboznámila členov komisie s termínmi distribúcie 

košíkov a kompostovateľných vreciek na likvidáciu. Členovia komisie informáciu vzali na 

vedomie.  

 

7. Rôzne 

 

- Pán Kopačka upozornil opätovne  na nebezpečný stav z dôvodu schádzania občanov 

z lávky na komunikáciu v mieste križovatky pri vodnej nádrži. Predsedníčka komisie pani 

Janatová ozrejmila, že správca toku SVP, š.p. nesúhlasí s umiestnením lávky 

v navrhovanom profile. KVŽP konštatovala, že je potrebné sa s uvedeným návrhom 

riešenia v budúcnosti zaoberať a prekonzultovať prijateľné riešenie s SVP, š.p. OZ 

Bratislava. 

 

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

zasadnutie. 

Záver komisie 17.55 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

           

                            Mgr. Beata Janatová, v.r. 

                              predsedníčka  KVDŽP 

 

 

 

Zápisnicu overil: J.Žatko, F.Pokorný, P.Kopačka 

Zapísala:  T. Ledényiová 

 


