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NÁVRH  UZNESENIA 

 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 
 

A.  deklaruje 
 

vôľu zachovať na Kráľovej hore výsostne lúčny charakter územia bez stavebných úprav a zásahov s možnosťou 
pasenia alebo kosenia lúky alebo jej časti 

 
B. berie na vedomie 

list Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zaslaný primátorovi hl.mesta SR Bratislavy, ktorým MČ žiada 
vlastníka pozemku, aby sa v zmysle zákona staral o lúku (likvidácia inváznych rastlín) a podľa možností aj 
kosil najnavštevovanejšie miesta na lúke 
 

C. žiada 
 

1. starostku zaoberať sa využitím územia, ktoré nie je v katastri Karlovej Vsi a ani v správe/vlastníctve 
Karlovej Vsi, navrhnúť rôzne varianty starostlivosti o lúku alebo jej časti s možnosťou kosenia/spásania 
lúky alebo jej časti, pričom sa zohľadní odborná pripravenosť, finančná náročnosť pre Karlovu Ves a možná 
spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy a inými (ŠOP, magistrát, BROZ, OZ) 
 
2. starostku rokovať s primátorom hl.mesta SR Bratislavy o možnej spolupráci pri starostlivosti o lúku 
(adopcia zelene, prenájom/správa Kráľovej hory alebo jej časti, zmluva o spolupráci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DȎVODOVÁ SPRÁVA 
 
  

V júni 2017 sa uskutočnilo z iniciatívy starostky Devína p. Kolkovej stretnutie zástupcov Devína, 
Karlovej Vsi, OZ Lúka, magistrátu – oddelenia životného prostredia a mestskej zelene, Štátnej ochrany 
prírody, BROZ. Jednali sme o možnosti pasenia kôz na lúke a kosenia lúky na Kráľovej hore. Lúka má 
20 hektárov, leží v katastri Devína a vlastníkom je hl. mesto Bratislava. V súčasnosti čiastočne robí 
základnú údržbu magistrát. Lúka však naďalej zarastá náletovými drevinami, tiež na nej rastú invázne 
rastliny, ktoré je zo zákona povinný likvidovať majiteľ pozemku. Kosenie/spásanie lúky by mohlo byť 
vhodnou aktivitou, ktorá by pomohla zachovať prírodné prostredie lúky pre ďalšie generácie (viac 
informácií zo stránky OZ Lúka, www.kralovahora.sk z roku 2014 pripájam na konci dôvodovej správy).  

V diskusii sme sa takmer všetci zhodli na tom, že nositeľom myšlienky pasenia a kosenia, rovnako 
ako ďalšej údržby lúky, by sa mohla stať MČ Karlova Ves. Na lúku chodia prevažne Dlhodielčania a 
Karlovešťania. Devín je v nútenej správe a územie je tak ďaleko od Devína, že o túto činnosť nemajú 
záujem. Je však v ich katastri. Ak by lúka bola v majetku alebo v správe Karlovej Vsi (mali by sme k nej 
právny vzťah), mohli by sme na pasenie/kosenie napr. žiadať financie cez granty. Iné práva by sme 
nezískali, tie by mal naďalej vlastník pozemku – mesto. Verím však, že by sme získali možnosť viac sa 
venovať lúke, nevyzerala by opustená, nelákala by developerov a podarilo by sa zachovať čisto prírodný 
charakter územia bez komerčného využitia. Kosenie a pasenie sa zdá rozumné (náletové dreviny lúku 
pohlcujú, zvyšujú riziko požiaru a utláčajú lúčne porasty), mohli by sme to spojiť aj s edukačnými 
aktivitami, máme v okolí školy a rodinné centrá. 

Na stretnutí som navrhla osloviť poslancov MiZ Bratislava – Karlova Ves, aby sme požiadali 
starostku rokovať s primátorom o možnosti zverenia lúky alebo jej časti do našej správy, resp. prenájmu 
pozemku. Prenájmom lúky Karlovej Vsi vzniknú aj povinnosti a finančné náklady. Tie by sme sa snažili 
pokryť hlavne vonkajšími zdrojmi. 
  Vzhľadom na to, že majiteľ pozemku vykonáva v území len čiastočnú údržbu, MČ 
Bratislava - Karlova Ves oslovila listom primátora, aby sa pokúsil v rámci svojich kompetencií a povinností 
lúku zbaviť inváznych rastlín a aspoň čiastočne pokosiť najmä najnavštevovanejšie miesta. Ak to nebude 
možné v celom rozsahu, skúsime hľadať iné možnosti, ako sa o lúku postarať, najmä na úrovni spolupráce 
MČ - mesto. Začiatkom októbra (v čase konania MiZ) by malo byť jasné, ako mesto odpovedalo na list. 
Tieto kroky som konzultovala aj s pracovníčkou magistrátu, oddelenia ŽP a mestskej zelene. Mesto 
potrebuje na prípadné rokovanie naše návrhy, čo by sme mohli ponúknuť, akú formu starostlivosti o lúku, 
v akom rozsahu a za akých podmienok. 
 
 
Pripájam ešte vyjadrenie RNDr. Jaromíra Šíbla, PhD. uverejnené dňa 29.11.2014 na stránke OZ Lúka 
www.kralovahora.sk, prečo je na lúke vhodné kosenie/spásanie: 
 
Prečo lúku kosiť, prípadne spásať?                                          [29.11.2014]  
 
1) Naša lúka ani zďaleka nie je „prírodný“ výtvor, je to výtvor človeka, ktorý tam kedysi dávno vyrúbal 
pôvodný les a spravil z neho pole, pasienok či dokonca lúku. Prirodzenými procesmi (sukcesia) sa tento 
ľudský výtvor pomaly mení naspäť na les (zarastá drevinami). Našťastie, najmä vďaka plytkým pôdam 
(degradovaným ľudskou činnosťou), tento proces prebieha relatívne pomaly. Ako také lesom zarastené 
lúky potom vyzerajú, možno vidieť napr. o kúsok ďalej v oblasti Dúbravskej hlavice nad Dúbravkou, pri 
Saleziánoch. Dá sa to blokovať len tak, že sa tie dreviny budú nejako potláčať, či už kosením, pasením 
(domácich alebo divých zvierat) alebo dokonca aj (kontrolovaným) vypaľovaním. 
2) Bohatstvo druhov rastlín a živočíchov závisí od pestrosti biotopov, na extenzívne kosených - spásaných 
lúkach býva najviac druhov. Čiže prípadné kosenie by nemalo smerovať k tomu, že z lúky spravíme 
"futbalové ihrisko", ale naopak, vytvoríme pestrú mozaiku biotopov kosených, nekosených, zarastených 
trávou, bylinami, krovinami s ojedinelými stromami a skupinkami stromov. Takáto mozaikovitá štruktúra 
by mala byť pekná na pohľad, vhodná pre rekreáciu a súčasne aj pre vzácne živočíchy a rastliny.  
3) Kosenie (spásanie) aspoň niektorých častí lúky je najlepšia a prakticky jediná prevencia pred požiarmi. 



Pri nekontrolovaných požiaroch príroda, ale aj rekreačná funkcia lúky, trpí najviac. Netreba samozrejme 
kosiť (spásať) celú lúku, stačí len niektoré časti tak, aby sa prípadný požiar nemohol príliš rýchlo rozšíriť 
na celú veľkú plochu.                                             
Našťastie, nie je to akútny problém (lúka zarastá len pomaly) a nič hrozné sa jej nestane, keď bude ešte 
zopár rokov ďalej zarastať bez ľudských zásahov. V prípade, že sa nakoniec predsa len rozhodneme lúku 
nejakým spôsobom udržiavať, bude to určite po dohode zástupcov odbornej i občianskej verejnosti a 
samosprávy. 
 
 
Stanoviská komisií: 
 
Stanovisko komisie pre životné prostredie a verejný poriadok (ŽPVP) zo dňa 11.9.2017: 
Komisia ŽP  OP a VP berie list na vedomie. 

Hlasovanie  Za :    5          proti :    0                   zdržal sa: 0 
 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo dňa 11.9.2017: 
Komisia RPHSR podporuje žiadosť o starostlivosť o pozemky v lokalite Kráľova hora. 
Za:6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
 
Stanovisko komisie bytovej, sociálnej a zdravotnej (BSZ) zo dňa 12.9.2017: 
Uznesenie k bodu 6.1: Komisia súhlasí s predloženým návrhom a odporúča ho prerokovať na miestnom 
zastupiteľstve.  
Hlasovanie k bodu 6.1: prít: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 


