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Zápisnica zo zasadnutia komisie ÚPVaR dňa 26.04.2022 
 

 
Prítomní členovia komisie - poslanci (podčiarknutí od začiatku): 
Ing. Miroslav Behúl PhD., Ing. Lýdia Ovečková, Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Branislav Sepši, 

Ing. Jozef Vydra; 

 
Prítomní členovia komisie - neposlanci (podčiarknutí od začiatku): 
Ing. Alica Hájková, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Štefan Wenchich; 

 
Neprítomní členovia komisie - poslanci: 
Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. arch. Drahan Petrovič, 
Ing. arch. Matúš Repka, Ing. Katarína Sklenková; 
 
Hostia: Ing. arch. Klement Trizuliak, Ing. arch. Štefan Hasička; 
 
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda: J. Vydra 
Začiatok komisie:   17:15 hod. 
 
 
K bodu 1 
Program zasadnutia: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Zámer navýšenia kapitálových prostriedkov KZP pre rok 2022 

3. Revitalizácia Kaplnky svätého Kríža a priľahlého okolia v lokalite Starý háj - informačný materiál 

4. Rôzne 

 
Prítomných 7 z 13 členov. Za schválenie programu a predradenie bodu 3 hlasovalo 7/7 prítomných 
členov. 
 
 
2. K bodu 3  

Revitalizácia Kaplnky svätého Kríža a priľahlého okolia v lokalite Starý háj - 
informačný materiál 
J. Vydra vysvetlil, že zaradil bod ako informačný, pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta, starosta už 
primátorovi poslal súhlas s jeho prenájmom a ďalej to budú riešiť mestskí poslanci. 

Materiál predstavil a na otázky odpovedal Ing. arch. Klement Trizuliak. 

Pripojila sa L. Ovečková. 

 
Parafrázovaný záznam z diskusie: Wenchich: upozorňuje na nevhodnosť štrku ako povrchového krytu, 
areál je pod stromami a bude zapadaný lístím a časom znečistený; Trizuliak: samozrejme uvažujú 
s údržbou areálu; prebehla diskusia o rôznych povrchových materiáloch; Ovečková: informuje sa, či sa 
bude stvárnenie zastavení ešte meniť, či by namiesto kamenných blokov, ktoré pôsobia ako náhrobné 
kamene, nebolo lepšie napríklad drevo; Trizuliak: určite bude krížová cesta ešte predmetom 
výtvarného spracovania, momentálny návrh treba vnímať ako schému, určitú štylizáciu primeranú 
rozpracovanosti projektu, samotné vyhotovenie môže byť aj predmetom súťaže; Vydra: kamenné 
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prvky môžu byť útlejšie a napríklad zo svetlého kameňa, aby to nepôsobilo pochmúrne; Kováč: zamýšľa 
sa nad možnosťou prehodnotenia vysokej zelene, aby kaplnka v istých ročných obdobiach nezanikala, 
nenavrhuje hneď výrub, ale zváženie podsadby s možnosťou postupného výrubu, navrhuje fasádu 
kaplnky osvetliť v noci zospodu, pôvodná situácia zrejme sledovala vyšší princíp, (pozn. zapisovateľa: 
ktorý už dnes nie je čitateľný); Ovečková: aby kaplnka vynikla; Sepši: neodporúča nechávať plot 
obrastať zeleňou, kaplnka je to pekné v priestore; Vydra: plot je v prednej časti pred vchodom zo 
štyroch polí a dve stredné sa majú zasúvať za krajné; na základe verejného prerokovania bolo 
prehodnotené výrazné lemovanie areálu živým plotom a výsadba medzi zastaveniami bola 
zredukovaná; Hasička: vysvetľuje, že odporúčanie na vyhlásenie verejnej architektonickej súťaže bolo 
vyslovené v čase, keď nebol ešte zjavný rozsah zámeru; 
 
Uznesenie č. 15/2022 zo dňa 26.04.2022: 
Komisia berie na vedomie prezentované informácie. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní: 8 z 13 členov 

za: 8  

proti: 0  

zdržal sa: 0  

nehlasoval: 0  

Uznesenie bolo schválené. 
 
 
3. K bodu 2  

Zámer navýšenia kapitálových prostriedkov KZP pre rok 2022 

Prebehla diskusia k materiálu so záverom, že najprv by mala byť známa suma, ktorú bude KZP 
potrebovať a až potom by sa malo hlasovať o navýšení, resp. opätovnom prevode prostriedkov. 
 

Uznesenie č. 16/2022 zo dňa 26.04.2022: 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť zámer 
navýšenia rozpočtových prostriedkov v programe:  
6.2 – kapitálové výdavky KZP 
210 000 € na čiastočné zateplenie, opravu fasády, schodiska a terás DK ZH 
 
Hlasovanie: 

Prítomní: 8 z 13 členov 

za: 4  

proti: 0  

zdržal sa: 3  

nehlasoval: 1  

Uznesenie nebolo schválené. 
 
 
Záver rokovania komisie: 18:15 hod. 
 
Zapísal: Ing. arch. Štefan Hasička 
 tajomník komisie ÚPVaR 
 
Overil: Ing. Jozef Vydra 
 predseda komisie ÚPVaR 


