
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a 
životné prostredie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

konaného dňa 20.4. 2011 
                                    
 
 

 
Hostia:

Prítomní: 
Soňa Párnická 
Ing. Kamil Procházka 
Ing. Pavol Baxa 
Slavomír Frešo 

Ing. Ivan Šátek  
Mgr. Rudolf Oravec 
                                                                                      
 

 
Ospravedlnení: 
Mgr. Miroslava Babčanová 
 
Neprítomní: 
-  
 
Program Komisie: 
1.  Materiály do zastupiteľstva, 
2.  Výsledky rokovania s firmou Vepos Bratislava, s.r.o., 
3.  Zoznam pamätihodností na území MČ Staré Mesto,  
4.  Informácia o riešení pripomienok k dokumentácii ZaD č. 3 ÚPN Machnáč, 
6.  Rôzne. 
 
 
 
Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie – pani Soňa Párnická. 
Body programu boli upravené podľa potreby členov komisie.  
 
1. Výsledky rokovania s firmou Vepos Bratislava, s.r.o.  
 
Mgr. Lucia Rapošová (Referát ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie) 
komisiu informovala, o návrhu Ing. Šáteka týkajúceho sa úpravy rozpočtu pre firmu 
Vepos Bratislava, s.r.o. na rok 2011. Návrh úpravy rozpočtu spočíva v presunutí 
finančných prostriedkov vo výške 58 268,4 € s DPH z položiek na údržbu detského 
ihriska na Žabotovej ulici a z údržby verejných toaliet na Americkom námestí do kapitoly 
„Čistenie komunikácií“.  

Mgr. Lucia Rapošová k návrhu Ing. Šáteka uviedla, že nakoľko financie určené 
v roku 2011 na údržbu detských ihrísk a verejných toaliet patria medzi kapitoly, ktoré 
spravuje Oddelenie územného rozvoja a teda za ktoré zodpovedá Ing. arch. Katarína 
Kantorová, CSc. ako správca týchto kapitol, nevidíme dôvod, aby všetky financie bez 
vedomia správcu kapitoly mali byť pričlenené ku kapitole „Čistenie komunikácií“. 

Mgr. Lucia Rapošová navrhla, aby peniaze boli prerozdelené v rámci položky na 
údržbu detských ihrísk, nakoľko na území mestskej časti v roku 2010 pribudli 3 nové 



plochy s hracími prvkami a to na Martinengovej, Sokolskej a Záhrebskej ulici, ktoré nie 
sú zahrnuté medzi plochy so stálou údržbou. 

Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc. uviedla, že v prípade, že po prerozdelení 
ušetrených peňazí na údržbu nových plôch s hracími prvkami zostanú nejaké finančné 
prostriedky, môžu byť použité aj na čistenie komunikácií. 

 
Mgr. Lucia Rapošová ďalej uviedla, že Oddelenie rozvoja mestskej časti 

pripravilo podklady pre vypracovanie nového dodatku k zmluve s firmou Vepos 
Bratislava, s.r.o.,  v ktorých sú upravené plochy, položky a frekvencie jednotlivých 
výkonov.  
Pri analýze súčasného dodatku k zmluve, boli zistené niektoré nezrovnalosti týkajúce sa 
nesprávne uvedených konečných cien za rok (viď položka „zakladanie kvetinových 
záhonov“, „výsadba cibuľovín“), ďalej sa z položiek vynechali niektoré úkony, ktoré by 
bolo potrebné na určených plochách vykonávať (viď „hnojenie trávnikov“) a naopak 
niektoré položky majú uvádzané frekvencie, ktorých počet nie je pre kvalitnú údržbu 
plôch nevyhnutný (viď „kosenie“). 

Po vypracovaní podkladov pre nový dodatok (so zahrnutím nových plôch do 
pravidelnej údržby a upravení jednotlivých položiek a frekvencií) dospelo Oddelenie 
rozvoja mestskej časti k celkovej sume potrebnej na ročnú údržbu zelene – 435 205,5 € , 
čo je v porovnaní so sumou, ktorú uvádza Vepos Bratislava, s.r.o. (576 000, 00 €) 
o 140 794,5 € menej. Tieto finančné prostriedky plánuje Oddelenie rozvoja mestskej 
časti ďalej efektívne využiť na plochy, ktoré je potrebné zrevitalizovať. 
 
Ing. Šátek z uvedenými úpravami nesúhlasil a uviedol, že údržba plôch je nastavená 
a odsúhlasená pani starostkou. 
       
UZNESENIE č. 10/2011   
 
Komisia odporúča, aby Ing. Šátek posúdil pripravený podklad k dodatku zmluvy 
a v prípade, že s predloženým podkladom nesúhlasí, vypracoval za firmu Vepos 
Bratislava, s.r.o., alternatívny návrh. V prípade, že sa Oddelenie rozvoja mestskej 
časti s firmou Vepos Bratislava, s.r.o. na ďalších úpravách zmluvy nedohodne, 
rokovanie bude prebiehať za prítomnosti poslancov z komisie. 
 
Komisia zároveň odporúča prednostovi miestneho úradu, aby skoordinoval výkony 
jednotlivých oddelení pri spravovaní položiek určených firme Vepos Bratislava, 
s.r.o.. 
 
2. Cirkul´art 2011 – Stanovisko Krajského pamiatkového úradu 
 
UZNESENIE č.11/2011   
 
Komisia žiada predložiť projekt pripravovanej akcie na Referát ochrany prírody 
a starostlivosti o životné prostredie, ktorý posúdi, či je v predmetnom stanovisku 
KPÚ dostatočne ošetrená aj ochrana zelene v Medickej záhrade počas 
pripravovanej akcie. 
 
3. Informácia o riešení pripomienok k dokumentácii Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN Z 

Machnáč 
 
Informáciu predniesla Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc.. 



 
UZNESENIE č. 12/2011   
 
Komisia súhlasí s pripraveným stanoviskom MČ a zároveň žiada upraviť (príp. 
vylúčiť) návrh vyhodnotenia pripomienok, výrok k poslednému odseku stanoviska 
MČ.  
 
 
4. Rôzne 
 
Ing. Kamil Procházka predniesol požiadavku obyvateľov z okolia Záhrebskej ulice, 
týkajúcu sa úpravy plochy v okolí detského ihriska za Tabakovou ulicou. 
Mgr. Lucia Rapošová informovala, že ide o súkromný pozemok. 
 
Ing. Kamil Procházka požiadal o preverenie vlastníckych vzťahov k daným pozemkom 
a bližšiu špecifikáciu využívania plôch danej lokality. 
 
Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc. požiadala poslancov, aby do programu nasledujúcich 
komisií bol zahrnutý bod týkajúci sa prístupu MČ k aktualizáciám jednotlivých 
zónálnych dokumentácií  na území MČ. 

 
 
V Bratislave, 27.4. 2011  
 
 
Čas začatia komisie: 15:30 hod. 
Čas ukončenia komisie: 17:30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soňa Párnická 
Predsedníčka komisie 
 
 
Lucia Rapošová 
Zapisovateľka komisie 
 
 


