
Vladimír Dulla: Plán B - keď voľby sú podnetom i nádejou pre pokrok 

Časť programu Primátor a developeri o 4 roky 

 

Téza programu 
Rozvoj mesta a tvorbu infraštruktúry bude mať v rukách mesto 

a Bratislavčania, nie developeri. Mesto sa stane sebavedomým 

partnerom, ktorý bude určovať pravidlá novej výstavby a dohliadať 

na ich dodržiavanie. 

 

Moje vnímanie  
Nebude. Minimálne nebude dohliadať. Tiež asi nebude určovať 

pravidlá novej výstavby, lebo ich bude naďalej určovať stavebný 

úrad v zmysle stavebného zákona alebo zákona o výstavbe. 

 

Ak sa schváli nový zákon o výstavbe v navrhovanej podobe, mesto už nebude mať ani súčasné 

možnosti ochrany zo strany mestských častí, ktoré teraz vykonávajú agendu stavebných úradov. 

Predstava o koncentrácii do stavebných úradov s pôsobnosťou na území bývalých obvodov v ingerencii 

mesta alebo jeho častí vyžaduje zmenu zákona o Bratislave. Do rekodifikácie stavebného zákona to nie 

je reálne a potom už mestá / obce nemajú mať zverený výkon štátnej stavebnej správy.  

 

Opatrenie programu: 
„Zmeníme proces vydávania záväzného stanoviska mesta k developerským projektom, aby mal jasné 

a transparentné pravidlá a nevytváral priestor na korupciu a nedôveru. Celý proces bude spravodlivejší 

a pre developerov spoplatnený, čo pokryje zvýšené výdavky s ním spojené.“ 

 

Na prvý pohľad pochopiteľné odhodlanie. Problém nastane, ak sa uvedomí v akom záujme sa vydáva 

záväzné stanovisko. Fakt, že legislatíva ukladá povinnosť získať záväzné stanovisko mesta k 

investičnému zámeru / investičnej činnosti na jeho území, neznamená, že to možno úplne ľahko využiť 

na získavanie doplnkového zdroja financovania originálnych kompetencií. Chýbajú informácie, na 

základe ktorej právnej úpravy by sa spoplatnilo vypracovanie záväzného stanoviska k developerským 

projektom a nie ku všetkým, pre ktoré z legislatívy vyplýva povinnosť získať ho, prečo neberie opatrenie 

ohľad na zákaz diskriminácie. Poplatok za úkon mesta podľa všeobecne záväzného právneho predpisu 

je prípustné vyberať, ak úkon a k nemu priradený poplatok upravuje zákon o správnych poplatkoch.  

 

Ak je taký v zákone, bolo by vhodné prezentovať ho a doplniť elektronickú verziu knihy.  

 

Z opatrenia vyplýva, že stanovisko k projektu developera predstavuje podstatne vyššie náklady oproti 

nákladom na stanovisko k inému projektu. V elektronickej verzii knihy sa možno oboznámiť s niekoľkými 

kvantifikáciami, ale nie o predpokladaných nevyhnutných nákladoch na stanoviská k projektom 

developerov. Možno je to súčasť kvantifikácie nákladov na činnosť tej či onej súčasti spr ávy mesta 

vrátane MIB. Zo zverejnených údajov nemožno zistiť, že by sa viazali aj na počet takých stanovísk. 

Zverejnené náklady by boli aj, ak počet posudzovaných projektov developerov bude nízky či nulový.  

 

Ak sa predpokladá, že posudzovanie projektov spôsobí také náklady, že to odôvodňuje zaviesť osobitný 

poplatok, asi by to chcelo porovnanie nákladov s doterajším stavom. Už aj preto, že opatrenie začína 

„zmeníme proces“, čo možno vnímať aj ako synonymum „zracionalizujeme proces“ vo význame 

urýchlime, zjednodušíme, skrátime - a znížime náklady. 

 

Aspoň taký pocit vo mne vyvolalo konštatovanie, že developer v súčasnom nemá možnosť prezentovať 

zámer naraz všetkým zodpovedným osobám ani zodpovedať prípadné otázky.  

 

Je otázne, čo zásadné sa zmení, ak navrhnutý model v popise prvej (informačnej) fázy uvádza:  

 



„Po podaní žiadosti zorganizuje Projektový koordinátor informačné stretnutie so žiadateľom. ... Stretnutia sa 

môže zúčastniť hlavný architekt mesta, resp. predstavitelia iných oddelení.“. 

 

Ak sa pridá navrhovaný obsah / zameranie stretnutia, jeho význam / zmysel vyvoláva u  mňa veľkú 

pochybnosť. Na stretnutí sa majú „diskutovať nasledovné body:  

 

● Územný plán v danom území,  

● urbanisticko-architektonické direktívy, využitie územia,  

● koeficient zástavby,  

● index podlažnej plochy,  

● tvar budovy a jej umiestnenie,  

● doprava a parkovanie,  

● vplyv budovy na okolité pozemky,  

 

a otázky vyplývajúce zo stavebného zákona“. 

 

V inej časti skupina predpokladá, že za žiadateľa budú hovoriť autorizované osoby. V takom prípade 

naozaj považuje za efektívne viesť s nimi informatívne stretnutie s takým zameraním? Ak zákon dáva 

právo na územnoplánovaciu informáciu a žiadateľ ju využije, pozve koordinátor žiadateľa najprv na 

informatívne stretnutie a až po uskutočnení mesto poskytne informáciu?  

 

Podľa návrhu skupiny: 

 

„Každému projektu bude priradený konkrétny Projektový koordinátor, ktorý bude mať na starosti komunikáciu 

so žiadateľom, a zároveň so všetkými dotknutými oddeleniami od podania žiadosti až po jej vybavenie. Po 

jej prvotnom naštudovaní ju zatriedi podľa veľkosti. 

 

Informačná fáza umožní investorom iniciovať diskusiu a prezentovať ideu projektu, ako aj získať cennú 

spätnú väzbu vrátane identifikácie problémov skôr, než dôjde k podstatným investíciám do projektovej 

dokumentácie.“ 

 

Nie je mi jasné, aká skromná bude môcť byť príloha k žiadosti a ďalšie podklady, aby to neznamenalo 

„podstatnú investíciu do dokumentácie“, zvlášť, ak skupina navrhuje: 

 

„Žiadateľovi bude odporučené priniesť čo najviac informácii o pozemku a jeho okolí, vrátane skíc, 

zamerania, fotografii pozemku a okolia.“. 

 

V zmysle zákona, projektová dokumentácia sa spracúva na základe územného rozhodnutia.  

 

Návrh nového procesu prezentovaný skupinou Rozvoj mesta, popísaný ako 3-fázový, možno skráti 

celkový čas oproti súčasnému „modelu“, ale zákonnú lehotu pre vydávanie záväzných stanovísk 

negarantuje. Popiera výhradu voči súčasnému nerešpektovaniu zákonnej lehoty „... magistrát oficiálne 

deklaruje, že sa na neho nevzťahuje zákonná tridsaťdňová lehota“, ktorú skupina uvádza v časti 4.5. 

Vydávanie záväzných stanovísk, lebo prvé dve fázy sú navrhnuté akoby to bolo pred podaním 

(oficiálnej) žiadosti. Pri druhej a tretej fáze sa uvádzajú lehoty 30 a 60 dní. Ich kombinácia predstavuje 

druhú a tretiu fázu v dĺžke 90 dní, ale nevylučuje i viac.  

 

Kto chce, môže posúdiť zmenu procesu ako prínos. Pre mňa je dôležité, ak nie rozhodujúce, že naďalej 

by mesto nevydávalo záväzné (územné) stanovisko v zákonnej lehote. Okrem toho, nejasné mi je, o čo 

bude žiadať investor pred prvou fázou (diskusné informačné stretnutie), o čo pred druhou fázou 

(nezáväzné posúdenie) s výstupom, ktorý má mať „silu“ odporúčania.  

 

Podľa skupiny: 

 



„Dobrovoľná a nezáväzná fáza, v ktorej investori predkladajú štúdiu, ktorá je odborne posúdená v nižšie 

uvedených krokoch. Mesto po posúdení vydá kladné odporúčanie alebo zamietnutie s podrobným 

odôvodnením. Posudzovať sa bude primárne súlad s územným planom a teda na získanie odporúčania 

bude potrebná iba predbežná architektonická štúdia bez výkresov sietí a profesií. Táto fáza sa bude 

používať prevažne (ale nielen) na posudzovanie stredných a veľkých investičných zámerov. Žiadosti budú 

v tejto fáze posudzované v Komisii investičných zámerov a bude časovo obmedzená na 30 dní pre stredné 

a 60 dní pre veľké investičné zámery.“.  

 

Neviem ako iným, mne sa veľmi nepáči taká neúcta k odborným pojmom a súvislostiam z vlastnej profesie. 

Snáď nie som jediný, kto by privítal odpovede na otázky: 

 

Čo to je architektonická štúdia, aký druh dokumentácie? Ktorý zo súčasných alebo navrhovaných zákonov, 

vykonávacích predpisov upravuje takú, nielen názvom, ale hlavne obsahom? 

 

Aká to je predbežná štúdia (dokumentácia) na účely územného konania? Ak sa má predkladať (spracúvať) 

predbežná na účely odporúčacieho stanoviska, bude sa spracúvať aj po-predbežná (konečná) pred 

záväzným stanoviskom? 

 

Ktorým predpisom je upravené, že súčasťou nejakej štúdie, navyše na účely územných rozhodnutí, sú 

výkresy profesií (časti remesiel pomocnej stavebnej výroby)?  

 

Ďalším faktorom je „vytvorenie odbornej a nezávislej Komisie investičných zámerov“, ktorá má byť 

širokospektrálnym orgánom. Nemá iba posudzovať konkrétne zámery investorov, ale aj „asistovať Sekcii 

územného plánovania a poslancom vo formulovaní stratégie mestského plánovania“. V návrhu na zriadenie 

MIB ani jedna zo štyroch uvádzaných nie je sekciou územného plánovania. Netuším, čo je dôvodom, aby 

prevažne laický zbor poslancov formuloval stratégiu mestského plánovania, ale viem, že podľa inej časti 

textu tej istej skupiny sa o to má postarať MIB. 

 

Podľa predstavy skupiny: „Komisia bude apolitickým poradným orgánom pre riaditeľa a zamestnancov 

Sekcie územného plánovania, ale tiež pre poslancov a Primátora. Bude skúmať všetky väčšie alebo 

významnejšie žiadosti o záväzné stanovisko. 

 

Bude pozostávať z 12 členov, ktorí budú vybratí poslancami Mestského zastupiteľstva. Zloženie bude 

nasledovné: 

 

● 6 členov z Komory architektov, 

● 2 členovia z Komory stavebných inžinierov, 

● 1 člen z Komory záhradných architektov, 

● 1 člen reprezentujúci výtvarníkov, 

● 1 člen z IUR (Inštitút územného rozvoja), 

● 1 člen zastupujúci verejnosť.“. 

 

Počet nie je bližšie odôvodnený. Podľa mňa, nie je vhodný, a nielen pre symboliku „rozhnevaných mužov“. 

Štruktúra asi odráža túžby. Podľa mňa, nemá veľa spoločné s nezávislosťou a možno ani s odbornosťou. 

Členstvo v komore ešte z nikoho nespravilo odborníka na hodnotenie investičných zámerov. Ak jedni 

členovia komory majú posudzovať diela iných členov komory, resp. navzájom, aj takých, s ktorými bežne 

spoločne vykonávajú svoje povolanie, je otázne či možno členstvo v komisii spájať s nezávislosťou. Ak by sa 

vylúčila možnosť hodnotiť diela prepojených autorov, mohlo by sa stať, že väčšina členov komisia nebude 

smieť pri viacerých hodnotených zámeroch plniť úlohu, od ktorej sa očakáva obrat oproti súčasnosti.  

 

Ak sa členstvo v komisii získa voľbou politicky kreovaného orgánu mesta, ktorý môže kedykoľvek využiť 

právo odvolať – zrušiť členstvo, nezávislosť je iluzórna, hoc by sa hlasovalo tajne.  

 



Samostatný okruh pochybností vyvoláva návrh, aby architektov reprezentovali členovia iba jednej  komory. 

Niekoho možno pomýli, že návrh obsahuje zastúpenie zdanlivo dvoch komôr architektov. Ak sa nechystá 

štiepenie a tomu zodpovedajúca novela zákona, tak Slovenská komora architektov združuje a naďalej bude 

združovať aj (záhradných a) krajinných architektov. 

 

Vypichnutie zástupcu záhradných architektov prekvapuje aj preto, že definícia profesie záhradného a 

krajinného architekta je spoločná od 15.5.2003, kedy ju schválila Svetová rada IFLA pre účely 

medzinárodných štandardov klasifikácie zamestnaní vydávaných Medzinárodným úradom práce 

(International Labour Office) v Ženeve. 

 

Taktiež ma to prekvapuje s ohľadom na znenie § 1 ods. 1, § 3 ods. 2 a 5 a § 4a zák. č. 138/1992 Zb. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení. 

 

Ak to zosumarizujem, najmenej 7 miest v komisii má byť zaručených pre členov SKA, a nie je vylúčené, že aj 

za IUR a za verejnosť MsZ zvolí osoby s takým členstvom. Okrem nich ešte dvaja stavební inžinieri a jeden 

reprezentant výtvarníkov. Nič voči výtvarníkom, len pochybujem, že by každý „väčší“ investičný zámer, napr. 

samostatne stojaca prízemná budova s náležitými rozmermi, vyžadoval samostatné hodnotenie 

podľa hľadísk výtvarných umení.  

 

Chýbajú kritériá pre väčšiu alebo významnejšiu žiadosť. Text skupiny obsahuje iné členenie.  

 

„Navrhované členenie projektov: 

 

● Malé investične zámery: investičný projekt so zastavanou plochou do 500 m2 a všetky rodinné domy, 

● Stredné investične zámery: investičný projekt so zastavanou plochou od 500 m2 do 10 000 m2, 

● Veľké investičné zámery: investičné projekty so zastavanou plochou minimálne 10 000 m2, alebo 

komplexný projekt plánovaný v území s určitými obmedzeniami a/alebo s potenciálne významným 

vplyvom na okolie.“. 

 

Podľa mňa, kritérium „zastavaná plocha“ je úplne nevhodné. Nevyjadruje vzťah kubatúry, počtu podlaží či 

celkovej výšky budov k okoliu, ktoré má byť ovplyvnené navrhovaným zámerom. Nevyjadruje nič 

o predpokladanom počte užívateľov, od ktorého sa odvodzujú nároky na infraštruktúru v bezprostrednom 

dotyku so zámerom či v okolí, ako ani v širšom území. 

 

Kritérium, slovné spojenie „komplexný projekt“ pre tretiu „veľkosť“ vyvoláva pochybnosť, či ostatné projekty, 

ktoré dostane mesto môžu byť nekomplexné, iným slovom neúplné. Kritérium, slovné spojenie „plánovaný 

v území s určitými obmedzeniami“ vo väzbe na kritérium „komplexný projekt“ zase pochybnosť, čo sa bude 

diať, ak „s určitými obmedzeniami v území bude plánovaný“ nekomplexný zámer. Tak či onak, kritériá, 

slovné spojenia „s určitými obmedzeniami“ a „s potenciálne významným vplyvom na okolie“ sú vágne 

a umožňujú veľkú mieru subjektivizmu. 

 

Poplatok ako ďalší náklad je v rozpore s filozofiou nemarxistických ideí nezvyšovať celkové zaťaženie 

investovania, podnikania a využitia služieb. Poplatok ako ďalšie náklady investori / prevádzkovatelia 

premietnu do cien. V konečnom dôsledku ich zaplatia ľudia, vo veľkej miere, možno väčšinovo, (budúci) 

Bratislavčania.  

 

Ak by sa poplatok vyberal legálne, činnosť časti administratívy (MIB), by sa financovala dvomi 

spôsobmi. Daň z príjmov fyzických osôb, ani daň z nehnuteľností by nebola menšia. Ak by poplatok mal 

kryť iba náklady na činnosť komisie investičných zámerov a  odmeny jej členov, situácia by v zásade 

nebola iná. 

 

Ak existuje presvedčenie, že poplatok má oporu v legislatíve a myšlienka spĺňa princíp hodnota za 

peniaze, ku ktorému sa hlási Team Vallo vrátane nekandidujúcich spoluautorov knihy, žiada sa vyložiť 

karty na stôl, doplniť / upraviť zverejnené informácie, nech verejnosť môže spoznať predstavu o miere 



nárastu administratívnej kapacity a odvahy predfinancovať jej vytvorenie a  činnosť aj z daní tých, čo sa 

nebudú zúčastňovať kolobehu financií medzi mestom, investormi a ich zákazníkmi. 

 

Dotvoriť si obraz o činnosti komisie umožňuje návrh časti nového (zmeneného) procesu, ktorý popisuje 

deje s ňou priamo spojené. Podľa skupiny:  

 

„Projekty budú v úvode predstavené Projektovým koordinátorom zodpovedným za posudzovaný projekt. 

Tento opíše históriu projektu, umiestnenie, kontext, rozsah a akým spôsobom žiadateľ reagoval na 

požiadavky vyplývajúce z Územného plánu a Urbanisticko-architektonických direktív. Po ňom dostane 

priestor žiadateľ a ďalej podrobnejšie opíše projekt. Je to väčšinou architekt spolu so záhradným 

architektom, resp. zástupcom developera. Členovia komisie si potom spolu preštudujú materiály a jeden po 

druhom ohodnotia projekt. Predseda komisie nakoniec zosumarizuje pripomienky a členovia budú hlasovať. 

Výsledkom hlasovania bude buď „Podpora“, alebo „Bez podpory“. Hoci bude mať výsledok hlasovania len 

poradný charakter, bude veľmi dôležitý pre ďalšie pokračovanie projektu, keďže bude posúdením odbornej 

verejnosti zodpovednej za transformáciu vízií Mestského zastupiteľstva a Primátora do každého projektu.“ 

 

Racio takého postupu mi zostalo skryté. Skúšal som si predstaviť 12 ľudí ako spoločne študujú 

materiály, ktoré pri stredných projektoch môžu mať i 100 strán,  pri veľkých 1,5- až 2-násobok, ako aj 

spoločné štúdium ľudí s rôznymi zameraniami. Potom postupné formulovanie hodnotenia 

zámeru, záverečnú sumarizáciu, opakovanie postupných hodnotení, a hlasovanie ako čerešničku na 

torte, lebo čo keby náhodou niekto z prítomných nerozumel hodnoteniu a jeho sumarizácii. Alebo 

hlasovanie preto, aby niekto mohol ešte prekvapiť?  

 

Neviem ako iným, ale mne by preštudovanie 100 strán odborného textu zabralo aspoň 5 hodín. Listovať 

by som ich vedel oveľa rýchlejšie, ale netrúfol by som si zodpovedne ohodnotiť zámer.  

 

Záverečný text o zodpovednosti za transformáciu vízií do každého projektu mi skoro vyrazil dych. Názor 

12 ľudí, aj zástupcu možno laickej verejnosti, v podobe „podpora“ / „bez podpory“ má nielen 

predstavovať posúdenie celej odbornej verejnosti, ale títo ľudia majú niesť / prevziať zodpovednosť za 

odborné útvary i navrhovanú novú organizáciu MIB, o ktorej sa píše priam ako o nositeľke spásy pre 

mesto.  

 

Podľa teórie a ustálenej praxe v oblasti riadenia, zodpovednosť nesú osoby s  právom prijímať,  

podpisovať rozhodnutia, stanoviská. Prenos zodpovednosti na poradný orgán by znamenal prevrat a 

vyžadoval zmenu legislatívy.  

 

Skupina Správa mesta píše o predstave hodnotenia zámerov bez komisie.  

 

Návrh na zriadenie komisie vrátane zmeneného procesu posudzovania zámerov ako prezentuje skupina 

Rozvoj mesta a potvrdzuje opatrenie programu vnímam ako zbytočný a  v kontexte popisu úloh, 

významu a prínosu MIB za kontraproduktívny až nezmyselný. Ako nezmyselný ho vnímam aj preto, že 

MsZ obvykle zriaďuje aj komisiu územného a strategického plánovania, životného prost redia a výstavby, 

ktorej členmi sú, môžu či majú byť i neposlanci z radov odbornej verejnosti, ako o zložení odborných 

komisií píše skupina Mesto a mestské časti. 

 

Navrhnutý zmenený proces zaručuje vyššie nároky na čas a  vyššie náklady.  

 

 

 

Opatrenie programu: 

 
„Zriadime „Kanceláriu ombudsmana pre stavebnú činnosť“, ktorý ľuďom odborne poradí v prípadoch, 

kedy sa budú cítiť negatívne ovplyvnení stavebnou činnosťou vo  svojom okolí.“  



 

Nápad predstavuje novinku s neistým prínosom. Skupina Správa mesta neuvádza takú pozíciu ako 

súčasť navrhovaného manažmentu. V rámci noviniek navrhuje útvar zeleného ombudsmana a ďalších 

päť útvarov ako súčasť kancelárie primátora. 

 

Otázny je faktický prínos. Nielen pre vágnosť (napr. okolie). Problematické bude objektívne meranie 

prínosu, hoci metodika sa zaiste podarí pripraviť i schváliť.  

 

Nepostrehol som odhad nákladov na zriadenie a činnosť kancelárie, ani počtu ľudí pre úlohy odborného 

poradenstva. Roky sa stretávam s nespokojnými. Prevažne tvrdia, že ľudí ochotných a schopných 

odborne (po)radiť pri negatívnych vplyvoch stavebnej činnosti nie je veľa.  

 

Odborné poradenstvo má aspekty aj právne, aj ekonomické. Poskytujú ho autorizované osoby. Kvalitní 

majú dosť záujemcov. Ak mesto má ovplyvniť trh s poradenstvom v snahe uspokojiť nekrytý dopyt, malo 

by mať o ňom relevantné informácie. Vedomosť o existencii nespokojných nestačí na optimalizáciu 

veľkosti kancelárie a nákladov. Získať relevantné informácie sa dá aj po zvolení. Potom nemožno 

vylúčiť, že sľub sa bude plniť, hoci by to znamenalo neefektívne použitie obmedzených zdrojov. Ak sa 

výrazne upozorňuje na veľké nedofinancovanie mesta na plnenie úloh, ktoré mu vyplývajú ako 

neodpustiteľné povinnosti zo zákonov, potom prekvapuje sľub, ktorý predstavuje asi nie zanedbateľn ú 

spotrebu na dobrovoľnú úlohu bez ohľadu či a nakoľko sa podarí vylepšiť situácia v bežných príjmoch 

alebo zefektívniť bežné výdavky.  

 

Súčasťou prezentovaných ideí je zvýšenie podielu participácie. Je predpoklad, že aj formou tzv. 

participatívneho rozpočtu. Miera neistoty, čomu dajú občania prednosť, by mala mať vplyv aj na sľuby o 

takých či podobných opatreniach. Hlavné opatrenia prezentované ako program na účely volieb by 

nemali vytvárať priestor na možné konflikty základných ideí.  

 

 

 

Opatrenie programu: 

 
„Posudzovanie vplyvu novej zástavby na dopravnú situáciu v okolí (Dopravno-kapacitné posúdenie) 

presunieme od developerov na mesto. Mesto tak bude mať pod kontrolou, či je zvýšenie frekvencie 

dopravy ešte znesiteľné pre obyvateľov a neohrozuje fungovanie mesta v danom území.“ 

 

Také posúdenie je súčasťou dokumentácie stavby. Má byť od autorizovaného inžiniera. Investor si môže 

slobodne vybrať, lebo on zodpovedá za úplnosť dokumentácie. Mesto si môže urobiť / zabezpečiť také 

posúdenia pre vlastné potreby. Podľa legislatívy, posúdenie mesta by nebolo záväznejšie ako posúdenie 

predložené investorom. Nie sú známe informácie, že pripravovanou legislatívou by pri odborných 

posúdeniach mesto malo získať viac práv ako doteraz. 

 

Mesto (ani hlavné), či obec nie je dotknutým orgánom v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

nechráni verejný záujem v danej oblasti v zmysle § 126 ods. 1 stav. zákona. Ak by vydalo nesúhlasné 

záväzné stanovisko z jediného dôvodu - „svoje“ dopravno-kapacitné posúdenie, podľa mňa, porušilo by 

legislatívu a stavebný úrad by nemal na také záväzné stanovisko brať ohľad. 

 

Pripomínam, že máme štátnu, nie samosprávnu stavebnú správu. Pripravovaná legislatíva navrhuje ešte 

posilniť „zoštátnenie“. 

 

 

 

Opatrenie programu: 

 



„Zahájime prípravu nového územného plánu a územných plánov zón, aby sme zastavili výstavbu 
v bratislavských lesoch, vinohradoch aj v ďalších kritických lokalitách. Územný plán vypracujeme tak, 
aby nevznikala možnosť rôznych výkladov podm ienok v ňom uvedených.“ 
 
 
 
Mesto obstaráva nový územný plán od roku 2011. Začatie prípravy nového znamená opäť začať asi 

úplne odznova. Ak sa tak stane, bude zaujímavé spoznávať ako sa nové prieskumy a rozbory pretavia 

cez zadanie a koncept do „usmerňovania dynamického procesu mentálnej a fyzickej transformácie 

mesta, s kvalitatívnymi kritériami odvodenými zo strategických dokumentov a následnou reguláciou cez 

územnoplánovaciu dokumentáciu, kde regulácia/deregulácia nie je rozvojový, ale kontrolný mechanizmus“. 

Toho, čo nerozumie, možno uspokojí, že tiež som mal ťažké chvíle, keď som čítal text skupiny Rozvoj 

mesta.  

 

Teším sa ako nový územný plán naplní jednu z axiom skupiny, podľa ktorej: „Mesto sa (totiž) netvorí len 

priestorovou kompozíciou a reguláciou, ale aj pochopením a komunikovaním spoločenských vzorcov 

aplikovaných do priestorových scenárov.“ Pochopenie sa asi netýka len verejnosti, ale aj developerov. 

Len mám obavu, čo sa stane s Bratislavou, ak niektorá strana nebude dostatočne chápavá  a iná 

komunikatívna. 

 

Podľa skupiny: 

 

„Potrebujeme určiť a komunikovať kvalitu a riziká, rozpracovať adaptabilné scenáre a kompaktnú, presnú 

a prísnu reguláciu. Potrebujeme otvoriť zodpovednosť smerom k obyvateľom a pomôcť rozvoju občianskeho 

aktivizmu ako potrebnej formy kontroly mesta, ktorá vedie k porozumeniu a nie ku konfrontácii.“ 

 

V súvislosti s opatrením, by snáď nielen mňa zaujímalo či a ako si skupina predstavuje otvoriť 

zodpovednosť smerom k obyvateľom aj pri príprave nového územného plánu.  

 

Čo ma oberá o úsmev na perách, je časť textu, v ktorom skupina hodnotí súčasný stav slovami:  

 

„Situácia je natoľko neprehľadná, že nám znemožňuje nastaviť priority a určiť konkrétne kroky. Potrebujeme 

urgentne vedieť o meste a jeho obyvateľoch viac a zároveň potrebujeme prehodnotiť a zlepšiť výkonnosť 

orgánov a inštitúcií, ktoré priamo riadia, plánujú a regulujú rozvoj mesta. Aktuálny stav dokumentácie 

a príprava strategických dokumentov je buď zastavená, alebo dlhodobo stagnuje. Existujúce strategické 

materiály sa navzájom nerešpektujú, nie sú vzájomne synchronizované a často si odporujú. V konečnom 

dôsledku sa preto často vôbec nepoužívajú.“. 

 

Hlavné opatrenia (priority) a z nich vyplývajúce kroky, ktoré sú prezentované v programe, sú vytvorené asi 

intuíciou. Podobne aj navrhované kroky prezentované v knihe ako potrebné pre zlepšenie výkonnosti 

orgánov mesta a jeho súčastí. 

 

Ak sa pridá, čo napísala v časti 2.1 Audit a stav územnoplánovacích a regulačných dokumentov mesta, 

o strategických dokumentoch, z ktorých sa majú odvodiť kritériá kvality, tak som na pochybách o zmysle 

začatia novej prípravy nového územného plánu. 

 

Nech toho nie je málo, čo u mňa vyvoláva zmiešané pocity, ak nie rovno výhrady, v opatrení sa sľubuje 

presná a prísna regulácia a v časti 2.1 sa kritizuje miestami rigidita a neflexibilita súčasnej regulácie. 

 

Podľa skupiny: 

 

„Územný plán je založený na tradičných základoch, ktoré pomerne nepružne stanovujú každej ploche 

v rámci katastrálneho územia Bratislavy jej presne definovanú funkciu, pomery miešania funkcií, indexy 



zastavanosti či indexy podlažných plôch. Zároveň definuje, ktoré plochy sú zastavané, zastaviteľné 

a nezastaviteľné, resp. ktoré sú stabilizované a ktoré sú rozvojové. 

 

V praxi však v mnohých prípadoch dochádza ku konfliktom, keďže od roku 2007 (príp. 1996) sa 

spoločenské, ekonomické alebo environmentálne podmienky zásadne zmenili. V dôsledku toho je územný 

plán miestami zbytočne reštriktívny, inokedy zas priveľmi liberálny. Mnohé riešenia načrtnuté v pláne sa 

nedarí realizovať (napr. vytvorenie diplomatickej štvrte v lokalite Kapitulské polia v Petržalke), pri iných plán 

bráni revitalizácii celých území (napríklad areálu bývalej továrne Cvernovka či nábrežnému parku v zóne 

Nové Lido).“ 

 

Okrem už naznačeného vnútorného napätia, vyzerá to, akoby skupina naznačovala, že mesto by  nemalo 

prijímať ďalšie zmeny a doplnky, ale majú sa obstarávať územné plány zón - spodrobnenie (nie vždy 

vhodného) územného plánu. Priamo to vyplýva aj z iných časti, kde táto skupina horlí po ÚP-Z pre celé 

územia mestských častí a iná skupina odporúča vopred hodnotiť prínos aktivít financovaných z peňazí 

mesta. Aj keď mnoho ÚP-Z financujú mestské časti, odporúčaný princíp hodnota za peniaze by sa mal 

premietať aj u nich. Zvlášť, ak jedno nadväzuje na druhé, asi nielen podľa mňa, by nedávalo zmysel obstarať 

niekoľko ÚP-Z v priebehu 2 - 3 rokov, ak sa má do 4 - 6 rokov obstarať nový územný plán. Niečo ako 

„preklopenie“ nie je samozrejmosťou. 

 

Samostatnou neznámou zostáva skĺbenie presnej a prísnej regulácie v územnom pláne s predstavou 

skupiny, podľa ktorej „Ideálne by bolo, ak by boli územnými plánmi zón pokryté celé územia mestských 

častí“. Čo všetko by si vyžadovalo ešte podrobnejšie regulovať na celom území mesta, ak by už platila 

„presná a prísna regulácia“, navyše, dostatočne „flexibilná“ pre zvládnutie budúcich potrieb?  

 

Ak k tomu pripočítam konštatovanie skupiny, že príčinou zlého stavu sú aj „nedostatky územného 

plánovania vyplývajúce zo stavebného zákona“, tak neviem, či a na základe čoho očakávajú od nového 

územného plánu zásadný obrat. Uvádzané „kapacitné podcenenie príslušných aktivít na úrovni magistrátu a 

mestských častí“ nie je bližšie popísané a potreba na úrovni mesta sa akumuluje (skrýva) asi v kvantifikácii 

miest MIB. Ak chýbajú, bude dosť ľudí na začatie a pokračovanie dobrej prípravy? 

 

Opatrenie v programe: 

 

„Zriadime Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Pôjde o  mestskú organizáciu, ktorá z titulu svojho 
postavenia bude tvorcom novej kvality mesta. Bude pracoviskom Hlavného mesta SR v oblasti 
urbanizmu, architektúry, rozvoja, tvorby a správy mesta ako nástroj organizačne schopný pretaviť 
výsledky debát o meste do koncepčných a strategických materiálov a dohliadať nad ich napĺňaním. 
 
Zriadiť by nemal byť problém. Z formálneho a procesného hľadiska je to rutinná záležitosť. Zriadiť 

funkčnú organizáciu, navyše v celom rozsahu potrebnom pre „tvorbu novej kvality mesta“, je už iná 

káva. Skupina Správa mesta je si toho vedomá, lebo uvádza:  

 

„MIB je svojou komplexnosťou a rozsahom zásadnou zmenou vo fungovaní mesta/magistrátu. Na 

ambiciózne ciele, ktoré si kladieme v tejto kapitole, je potrebné nazerať v časovej perspektíve štyroch, resp. 

ôsmich rokov. Nie všetky funkcie navrhované pre MIB sú nové, mnohé dnes pokrýva magistrátny úrad 

a v takýchto prípadoch dôjde k presunutiu existujúcich štruktúr do novej organizácie. Každopádne však 

pracujeme s viacerými verziami vzniku MIBu, líšiacimi sa v kapacitnej, finančnej a časovej náročnosti 

jednotlivých alternatív.“ 

 

Verzie sú popísané len slovne s časovým odhadom, ale bez kapacitnej a finančnej náročnosti.  

 

Veľmi zaujímavo vyznieva zdôvodnenie návrhu zriadiť MIB skupiny Rozvoj mesta - časť 6.2 Prečo MIB. 

Zjednodušene: lebo teraz je malá a nevýkonná administratívna kapacita v rámci magistrátu, tak 

navrhujeme zriadiť novú organizáciu a do nej navrhujeme z magistrátu  presunúť to i ono, a MIB aj 

magistrát doplniť o nové útvary a pozície pre nových ľudí.  



 

Podľa skupiny Financie, na zriadenie organizácie sa odhadujú v r. 2018 personálne náklady cca 506 

tis., ostatné náklady(?) na ľudské zdroje 62,5 tis., na prenájom priestorov cca 29 tis. a spolu 597,5 tis. V 

roku 2019 spolu 1 132,5 tis. a od roku 2020 by mali klesnúť na 1 070 tis.   

 

30 ľudí s ročnými mzdovými nákladmi 1 012 378 € znamená 33 746/os/rok, resp. 2 812/os/mes. K tomu 

náklady na prenájom 57 600/rok pre 30 ľudí znamená 1920/os/rok, resp. 160/os/mes. Koľko plochy by 

malo byť za tie náklady? Ak sa v inej časti prezentuje predstava o možnom nadbytku priestorov v 

majetku mesta, mám pochybnosť o objektívnosti takej potreby.  

 

Zostáva dúfať, že to nie je odraz predstavy o využívaní už vopred vybratých priestorov. 

 

Podľa mňa, podstatné je koľko nákladov by znamenalo naplnenie maximalistickej predstavy so 

špičkovými odborníkmi pre všetky pozície, nech sa vie aký môže byť vklad do banku.  

 

Podľa skupiny Financie: 

 

„MIB má za úlohu identifikovať prevádzkové úspory vo všetkých oblastiach rozpočtu podrobnou revíziou 

výdavkov mesta, pričom potenciál úspory je aspoň 10 % bežných výdavkov (25 mil. eur). Jeho prvou úlohou 

v oblasti financií bude hĺbková revízia výdavkov mesta, ktorej výsledkom bude zefektívnenie výdavkov, 

identifikácia možných úspor a oblastí, ktoré naopak potrebujú vyššie výdavky.“ 

 

Naozaj potrebuje mesto zriadiť MIB, aby spoznalo, v ktorých oblastiach treba vyššie výdavky? Skupiny 

o niekoľkých píšu. Ak sa tak stane a ešte raz to napíše upravená zostava ľudí, a dôjde k  zmene 

účelového určenia rozpočtových prostriedkov, dosiahne sa úspora? Podľa mňa, nie.  

 

Podľa skupiny Financie: 

 

„Náklady na založenie a prevádzku MIB odhadujeme na približne 1 mil. eur pri 30 zamestnancoch. Ak by 

každoročne mestu práca MIB-u ušetrila 10 mil. eur, išlo by o investíciu s 1 000 % návratnosťou.“ 

 

Každoročne po 10 mil., znamená za 10 rokov 100 mil. oproti súčasným cca 250 mil. či vyšším výdavkom 

v budúcnosti, aj po nastavení nových pravidiel v rámci princípu hodnota za peniaze. Spoznať stav 

podobný ekonomickému delíriu nevyžaduje Nobelovu cenu za ekonómiu. Maľovaný obraz možnej 

opakovanej „nekonečnej“ účinnosti MIB v podobe každoročných úspor nákladov je ako para nad hrncom 

- rozplynie sa aj bez vetrania. 

 

Ak sa pridá odporúčanie skupiny: „Aktívne hľadať oblastí, pri ktorých je optimálne súčasnú úroveň 

výdavkov zachovať, príp. zvýšiť.“, pravdepodobnosť, že k faktickým úsporám použitia rozpočtových 

zdrojov mesta vrátane jeho organizácii nedôjde, sa limitne blíži k istote. 

 

Skupina Správa mesta sníva sen o kvalite a predpokladá, že MIB dokáže plniť všetky popísané 

i naznačené úlohy. Je to aj o tom, čo zostalo skryté, že zamestnancov bude oveľa viac ako 30, aj 

nákladov oveľa viac ako 1 mil. 

 

Otázky na kvalitu, počet zamestnancov a náklady vyvolávajú viaceré časti. Len skupina Rozvoj mesta píše v 

časti 6.0 MIB - nástroj zmeny stovky riadkov o náplni - úlohách. Napr.: 

 

„Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) ako nový odborný nástroj mesta bude zabezpečovať, aby sa 

koncepčný Metropolitný/regionálny plán: 

 

● premietol do krajských územných plánov jednotlivých štátov,“ 

●  

„MIB by zohral dôležitú úlohu v definovaní tokov dopravy mesta.“ 



 

„MIB by podporoval vytváranie multimodálnych uzlov a rozvoj dopravy“,  

 

„MIB by napomáhal k správnemu smerovaniu mesta vytváraním zrozumiteľných a flexibilných pravidiel. 

 

„Najzásadnejším dokumentom, ktorý MIB  vypracuje, bude nový Územný plán mesta Bratislava, ktorý by 

prekonal problémy súčasného plánu, no zároveň nebol prekážkou jej rozvoja. Ambíciou je, aby išlo 

o metropolitný plán, teda zahŕňal aj integrovaný rozvoj Bratislavy a jej predmestí.“ 

 

„MIB bude aktívne dohliadať nad kvalitou projektov Hlavného mesta SR Bratislavy a v prípade záujmu aj 
mestských častí a súkromných investorov. Bude presadzovať ich vysokú úroveň, organizovať 
architektonické súťaže a vypracovávať pripomienky, aby jednotlivé projekty vhodne doplnili mesto, zvyšovali 
jeho úroveň a boli v súlade s ostatnými koncepčnými dokumentmi.“ 
 
„Pre kvalitu všetkých dokumentov, materiálov aj rozhodnutí sú dôležité hodnoverné dáta a prepracované 

analýzy. MIB bude tieto dáta získavať, spracovávať a spravovať a ďalej ich využívať, predovšetkým vo forme 

územne-analytických podkladov.“ 

 

„Poslednou zásadnou náplňou práce MIBu bude tvorba a pripomienkovanie noriem a zákonov, ktoré 

ovplyvňujú rozvoj Bratislavu a kvalitu života v meste. K príkladom takýchto noriem patria stavebné predpisy, 

ktoré bude potrebné prispôsobiť potrebám a nárokom Hlavného mesta SR.“ 

 

Skupina zhŕňa predstavy: 

 

„MIB bude výskumná, edukačná, koncepčná a implementačná organizácia, zodpovedná za: 
 

• Tvorbu, získavanie a spracovávanie dát dôležitých pre rozvoj mesta, 

• Analyzovanie procesov tvorby a rozvoja mesta, 

• Výskum najnovších trendov v hľadaní modelov kvalitného mesta, 

• Zapájanie a prepájanie aktérov v skúmaných oblastiach, medzi ktorých patria verejné odborné inštitúcie, 
akademická sféra, privátny sektor, mimovládne a neziskové organizácie aj široká verejnosť, a to na 
lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni, 

• Koordinovanie rozvojových aktivít s ostatnými mestskými organizáciami, firmami a mestskými časťami, 

• Sprostredkovanie problematiky urbanizmu a územného plánovania širokej verejnosti, 

• Prípravu strategických a koncepčných materiálov, 

• Tvorbu územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentov,  

• Organizovanie urbanistických, architektonických a dizajnových súťaží, 

• Tvorbu podkladov pre kvalifikované rozhodovanie (evidence-based politiky), 

• Implementáciu a dodržiavanie jednotlivých cieľov, stratégii a politík.“ 
 

„Aby bola zmena reálna, nová inštitúcia musí mať dostatočné personálne, odborné, technické a materiálne 

kapacity. Musí byť inovatívna a prilákať špičkových expertov, ktorí budú schopní vypracovať materiály plne 

v súlade s najmodernejšími poznatkami a faktami, ale s prihliadnutím na miestne pomery. Musí mať aj 

adekvátne postavenie, aby výstupy jej práce boli dostatočne zaväzujúce pre všetkých aktérov, no zároveň si 

udržovať istý stupeň nezávislosti, aby nebola závislá od politických cyklov a bola trvalým nositeľom určitej 

vízie a kvality. Preto považujeme vytvorenie úplne novej mestskej organizácie za najoptimálnejšie riešenie, 

ako reálne začať meniť Bratislavu na mesto, ktoré dokáže úrovňou života konkurovať najvyspelejším 

metropolám.“ 

 

„Metropolitný Inštitút Bratislava bude teda príspevkovou organizáciou Hlavného mesta SR Bratislava 
zodpovednou za tvorbu a obstarávanie územnoanalytických podkladov, tvorbu strategických dokumentov, 
územnoplánovacích podkladov a dokumentov, prípravu urbanistických, architektonických a dizajnových 
súťaží, zastupovanie mesta v otázkach územného rozvoja, presadzovanie a napĺňanie prijatých 
koncepčných stratégií a hodnotenie prijímaných politík.“ 
 
„Príspevková organizácia MIB bude právnická osoba obce, dodržiavajúca základný princíp, kde menej ako 
50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a zároveň je na rozpočet obce napojená príspevkom. Platia 



pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. Pri fungovaní MIB sa predpokladá 
určitá produktívna ekonomická činnosť, ktorá bude schopná generovať tržby, ktoré pokrývajú hoci menšiu, 
no predsa len časť rozpočtu organizácie.“ 
 
Predstava obsahu a rozsahu činnosti, ktorá by bola schopná generovať tržby nie je popísaná bližšie. Niečo 
naznačuje text o dohliadaní nad kvalitou projektov mestských častí a súkromných investorov, ak bude 
záujem. Preto sú namieste otázky:  
 
Čo ak nebude záujem či len minimálny? 
 
Aký je predpoklad, že niekto uzavrie dohodu a bude platiť za dohliadanie nad projektom, ak je isté, že mu 
službu s takým významom poskytnú bezplatne v rámci pripomienkovania / stanoviska?  
 
V časti 6.5 je predstavená štruktúra v maximalistickej verzii štyroch sekcií a 13 vnútorných útvarov, ale opäť 
akoby to bolo začarované, v časti 6.6 už chýbajú dva vnútorné útvary a jedna sekcia je len s jediným 
vnútorným útvarom.  
 
Verzie minimalistická a vyrovnaná sú popísané názvami útvarov, ale bez útvaru prevádzky a útvaru 
právneho a ekonomického. Pre samostatnú organizáciu by to bolo veľmi podobné samovražde.   
 
Podľa skupiny Rozvoj mesta:  
 
„Maximalistická verzia ráta so vznikom všetkých odborov a napĺňaním všetkého obsahu, popísaného 
v tejto kapitole a v kapitole Správa mesta. Pôjde o kapacitne, finančne aj časovo náročnú úlohu, pričom 
mimoriadne nároky si vyžaduje objavenie a zaangažovanie všetkých potrebných expertov, vybudovanie 
materiálovej základne či zisk priestorov tak pre zamestnancov, ako aj pre Centrum rozvoja mesta. Finálnym 
cieľom je však MIB práve v takejto maximalistickej verzii. Odhadovaný čas realizácie je 6-8 rokov.“ 
 
„Vyrovnaná (realistická) verzia predpokladá otvorenie prvých odborov podobne ako v minimalistickej verzii, 
avšak rozvíja náplň všetkých sekcií. ... Náročnejšou úlohou bude zriadenie vhodných priestorov pre inštitúciu 
v danom rozsahu. Odhadovaný čas realizácie tak je 4 až 6 rokov.“ 
 
„Minimalistická verzia ráta s transformáciou existujúcich odborných zložiek Magistrátu a zriadením prvých 
základných odborov, za ktoré môžeme považovať Útvar strategického plánovania, Útvar verejného priestoru 
či Útvar komunikácie s Útvarom participácie. Vytvoriť by sa mal Útvar dátovej politiky a základy analyticko-
evaluačnej jednotky. Odhadovaný čas vytvorenia sú dva roky. 
 
Podľa skupiny Rozvoj mesta: 
 
„Rovnako je úlohou magistrátu usmerňovať MIB po odbornej a metodickej stránke.“ 
 
Keď som to prečítal, padla mi sánka. Popiera sa tým všetko, čo je napísané o MIB, jeho význame, a hlavne 
nezávislosti.  
 
Návrh skupiny Správa mesta, podľa ktorého MIB má byť súčasťou strategickej úrovne správy mesta a 
magistrát súčasťou výkonnej úrovne, dostal ranu do väzov, ak nie rovno dýku do chrbta. 
 
V opačnom garde, na mňa pôsobí text skupiny Správa mesta, podľa ktorého: „Do výkonnej zložky patrí 
každodenná byrokratická agenda úradu, ako napríklad vydávanie záväzných stanovísk či rôznych povolení.“ 
Tomu zodpovedá aj návrh k záväzným stanoviskám, ktoré podľa skupiny má byť naďalej v pôsobnosti 
magistrátu. 
 
Ak to je súčasť bežnej agendy, z akého dôvodu skupina Rozvoj mesta navrhuje, aby stanoviská boli aj v 
pôsobnosti MIB a ešte sa zriadila osobitná komisia pre investičné zámery ako poradný orgán? 
 
Z opatrenia ani z textov skupín sa nedá rozoznať, čo sa bude diať počas prechodného obdobia - 2 až 8 
rokov, či sa úlohy prisúdené MIB-u budú plniť iným spôsobom, alebo sa bude čakať. Zverejnené vytvára 
riziko prechodného stavu, počas ktorého bude vyšší stupeň neistoty plnenia zásadných úloh a počas ktorého 
by sa MIB mal podrobiť auditu výkonnosti skôr ako iné mestské organizácie.  
 
Skupina Rozvoj mesta sníva o nezávislosti od politických cyklov. Podľa nej, najviac tomu vyhovuje zriaden ie 
samostatnej organizácie. 



 
„Aby bola zmena reálna, nová inštitúcia ... zároveň si udržovať istý stupeň nezávislosti, aby nebola závislá 
od politických cyklov ... Preto považujeme vytvorenie úplne novej mestskej organizácie za najoptimálnejšie 
riešenie, ako reálne začať meniť Bratislavu ...“ 
 
Priznávam, že by som sa rád dožil nielen mestskej organizácie, ktorá by nebola závislá od politických cyklov, 
ale predsa, život po 100-ke už nie je o lízaní medu. Dokiaľ sa budú voliť orgány mesta a jedine tie budú mať 
právo navrhovať, vymenúvať a odvolávať riaditeľ(ky)(ov) mestských organizácií, zostane zachovaný vplyv 
nielen cyklov. Pokiaľ bude platiť idea, že politika je umením dosahovať dohody, netreba idealizovať vzťahy 
práve pri organizácii zriadenej hlavným mestom SR. 
 
Mať povahu hazardéra, stavím sa, že v prípade zriadenia MIB, už voľba prvej osoby do funkcie štatutárneho 
orgánu MIB, bude predmetom politických dohôd v rámci aktuálneho politického cyklu. A neúspešní budú 
čakať na prvú zmenu pomeru politických síl, aby dosiahli inú dohodu. Ak to nebude možné v priebehu toho 
istého cyklu, nový cyklus bude vnímaný ako vhodná príležitosť. 
 
Už samotný fakt, že aj teraz sa verejnosť oslovuje ponukou transparentných výberov po úspechu vo 

voľbách, potvrdzuje zachovanie chuti využiť vplyv politického cyklu, aj keď nie trvalo. Podľa mňa, princíp my 

áno - legálne, lebo my najlepšie vieme ako vyberať vo verejnom záujme tých, čo majú viesť „naše deti“, je 

pochybný.  

 

(v ďalšom pokračovaní časť Fungovanie mesta po voľbách 2018) 

Vladimír Dulla 

autor sa dlhodobo venuje komunálnej problematike 
 


