
Zápisnica Č. 7 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životného 
prostredie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 

19.9.2012 

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

Ospravedlneni: 
Mgr. Miroslava Babčanová 
Slavomir Frešo 

Program Komisie: 

Hostia: 

Drotován Michal, Mgr. 
Čierniková Zuzana, Mgr. 
Vasilová Ľuboslava , Mgr. 
Černik Silvester, Ing. arch., Mgr. art. 

I. NÁ VRH VZN mestskej ča sti Bratis lava - Staré Mesto Č. 1201 2 z ............ 20 12 o vo l'ných 
pouli čných aktiv itách 

2. NÁVRH VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Č . /20 t2 z .... septembra 20 12 o 
povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť 
školského klubu detí a pov innom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania 

3. NÁ VRH stanoviska MČ-Staré Mesto k návrhu VZN hl avného mesta SR Bratislav)' č . .. . .12012 
o poplatku za zneč i sťovani e ovzduš ia malým zdrojom zneč i sťovania 

4. Infomlácia o stave zóny Chalúpkava 
5. Zberný dvor - informácia 
6. Materiály do zastupitel'stva 

7. Rôzne 

Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie - pan i Soňa Párnická. 

t . NÁ VRH VZ mestskej časti Brati slava - Staré Mesto Č. /20 t 2 z .......... . 201 2 o vol'ných 
pouli čných akti vitách 

Mgr. Zuzana Č i ern i ková predn ies la návrh VZN mestskej čas ti Brati s lava - Staré Mesto č . 
/201 2 z .......... .. 20 12 o vo l'ných pouli čných akt ivitách. V súčasnost i platné všeobecne záväzné nariadenie č. 

712007 o vo rných pouli č ných aktivitách v znení všeobecne záväzného nariadenia Č. 912007 ustanovuje podmienky 
pre vykonávani e vol'ných pouli č ných aktiv ít na území mestskej časti Brati slava - Staré Mesto s tým, že akti vity sa 
registrujú. V uplynulých rokoch sa však zvýš il záujem zo strany účinkujúc i ch o uvedené aktivity a ukáza la sa 
potreba ich regulácie. Zmeny a pripomienky sú zapracované v navrhovanom VZN. 

UZNESENIE č, 18/2012 : 

Kom isia odpo rúča M iestnem u zastu pitel'stvu schvá li ť pred ložené VZN v navrhovanom znení. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI : o ZDRŽALO SA : o 
2. NÁ VRH VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 120 t 2 z .... septembra 2012 o 

povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej ško le, povinnom príspevku na činnosť 
školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v za ri adení školského st ravovania 



Mgr. Vasi lová prednies la náv rh VZN mestskej časti Bratis lava - Staré Mesto č . /201 2 z .... septembra 
20 12 o povinnom pr íspevku na pobyt d i eťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na č innosť 

školského klubu deti a povinnom príspevku na stravovanie v za riadení školského stravovania. Zmena sa týka 
výšky povinného príspevku na pobyt d i eťaťa v materskej ško le a výšky povi nného príspevku l1a 
činnost' ško lského klubu det i . 

UZNESENIE Č. 19/2012 : 

Kom is ia odporúča Miestnemu zastupitel's tvu schváliť predložené VZN v navrhova nom znení. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI : o ZDRŽALO SA : o 

3. NÁVRH stanoviska MČ-Staré Mesto k návrhu VZN hl avného mesta SR Bratislavy č ... . .12012 
o poplatku za zneč i sťovanie ovzdušia malým zdroj om zneč i sťovania 

Mgr. Drotován predniesol stanovisko Mestskej časti k návrhu VZN hl avného mesIa SR Bratislavy č . 
.. ./2012 z .... o poplatku za zneč i sťovani e ovzdušia malým zdrojom zneč i sťovan ia ovzduš ia , kde MČ je bez 
pripomienok. 

UZNESENIE Č. 2012012 : 

Komisia odpo rúča Miestnem u zastupitel'stvu schválit' predložené VZN bez pripomienok MČ. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI : o ZDRŽALO SA : o 

4. Infomlácia o stave zóny Chalúpkova 

Ing.arch. Černík informova l komisiu o stanovisku Krajského stavebného úradu doručeného na MČ . 
Dila 14.9.20 12. Vzhl'adom na uvedené, KSÚ v Bratislave ako príslušný orgán územného plánovania naďa l ej 
neodporúča pred l ui.iť materiál "Územný plán zóny Chalťtpkova,20 1 0" na schválenie MZ Mestskej čast i 
Bratislavy-Staré Mesto, nako l'ko sa nestotožiluje so spôsobom doplnenia vyhodnotenia pripomienkového konania 
k upravenému návrhu llzel11l1oplánovacej dokumentác ie v zmysle tzv ... č i stopi su" z r. 201 2, čím neboli splnené 
všetky podmienky stanovené v §25 ods. l platného stavebného zákona vo väzbe na jeho §23, ako i podmienky 
stanovené v § 16 Vyhl. MŽP SR č. 55/200 I Z.z. 

UZNESENIE Č . 21/2012 : 

Kom isia odpo rú ča MČ - oddeleni u územného rozvoja a ŽP zaslat' podn et na prokuratúru 
o preskúmanie v tejto veci. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI : o ZDRŽALO SA : 

5. Zberný dvor - infonnácia 

o 

Mgr. Drotován info rmova l kom isiu o Súčasnom stave vo vec i zriadenia zberného dvora na Bottovej ul. 
Ing. Procházka žiada zist i ť vzťah MČ k pozemku na Lovinského ul. , kde bol v minulosti zri adený zberný 
dvor. 
Ing. Baxa odporúča h l 'adať dlhodobé systémové riešen ie prob lemat iky zberného dvora pre Staré Mesto. 

UZNESENIE Č. 22/2012 : 

Komis ia odporúča MČ hl'adat' dlhodobé systémové r iešeni e problematiky zberného dvora pre 
Staré Mesto. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI : o ZDRŽALO SA: o 



6. 7. Rôzne 

a) Vyjad reni e k podnetom na zmeny a doplnky Územn ého plánu hlavného mesta SR Bra tislavy, 
rok 2007 v znení zmien a doplnkov. 

Ing.arch. Čemik predniesol komisii vyjadrenie k podnetom na zmeny a dop lnky Územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien a doplnkov. 

ZÁ VER : Komisia berie IIa vedomie 

b)Vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí. 

Komisia odporúča, aby bola v zmluve s fi rmou ohl'adne V i anočných trhov na Hviezdoslavovom námestí, 
zakomponovaná úzka spolupráca s oddelením životného prostredia. 

e) Náhradná výsadba 

Komisia koord i novať náhradnú výsadbu . nakol'ko v niektorých prípadoch zamedzuje dopravnému 
značen iu a je uskutočnená v tesnej blízkosti kanála (Bartókova 6- Evan. bohos/. fakulta) 

V Bratislave, 21.9.2012 

Čas začatia komisie: 15:00hod. 
Čas ukončen ia komisie: 17:00hod. 

Soňa Párnická 
Predsedníčka komisie 

Jančárová Renata 
Zapisovateľka komisi 

/ 


