
Zápisnica Č. 8 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životného 
prostredie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 

26.9.2012 

Pritomni : 
Soňa Parn ická 
Ing. Kamil Prochazka 
Ing. Pavol Baxa 

Ospravedlneni : 
Mgr. Miroslava Babčanova 
Slavomír Frešo 

Program Komisie: 

Hostia: 

Zuzana Baniova. lng. 
Lenka Hollá. Mgr. 
Marcel Rapoš, Ing. 

I. Starom est sky pivny festival - Hviezdoslavovo nam. - stanovisko komisie 
2. Vyjadren ie k podnetom na zmeny a doplnky Uzemného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien a doplnkov 
3. Rôzne 

Kom isiu otvorila a vied la predsedníčka komisie - pani So iía Párn il:ká. 

I. Staromestsky pivny festival - Hviezdoslavovo nam. - stanovisko komisie 

Predsedníčka komisie pan i Parnická informovala komisiu o priebehu povoľovania pivného 
festivalu na Hviezdoslavovom namestí 

ZÁVER: Komisia berie IIa vedomie iIIformáciII o pivllomfeslil'{//e /w Hviezdos/avovoml/!ím., 
vzhl'adom k lomil, že akciaje lIž povo/ellá, sa vJifadrovať lIeblIde. 

Komisia odporúča referáIII Živolllého prosIredia vypracovať do I/ajbližšej komisie Návrh 
všeobecl/ých podmiellok pre povo/'ovallie takýchto akcií v ze/elli, kloré blldú základllým 
východiskovým maleriá/om pre zabezpečellie ochrally ze/eue, Odvíjať sa blldú z VZN 
iII.mesla o ze/el/i, zo zákOIIa o ocl/Nm e prírody a krajillY a zo skúselloslí pracovllíkov 
Z akcii IIskllločllellých v millll/osli. 

Komisia žiada iI/formoval' ref ŽP a komisill KOZ! o kOlllmí akcií v ze/eui v doslaločllom 
predstihli. DopoTllč/~e, aby pre akcie v ze/el/i bo/ do schVIIl'ovacej komisie prizvalIý 
pracovllík referáIlI ZP. 

2. Vyjadrenie k podnetom na zmeny a doplnky Uzemného pianu hlavného mesta SR 
Bratislavy, rok 2007 v znení zmíen a doplnkov 



Predsednička komisie pani Párnická informovala komisiu o liste Magistrátu, kde žiada na 
základe uznesenia MZ hl.mesta Mestskú časť, aby zaslala podnety na zmeny a doplnky 
Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien a doplnkov a zároveň 
vyjadrenie MČ . 

ZAVER Komisia žiada čle/lov, aby si prešll/dovali predlože/lé dokl/me/lly k zmelllíam UP 
a Novéml/ UP a /Ia bl/dúcej komisii dali svoje /Iávrhy a pripomie/lky k d'alšieml/ pOSll/pl/. 

V Bratislave, 27.9.2012 

Čas začatia komisie: 15:00hod. 
Čas ukončenia komisie: 17:00hod( 

Soňa Párnická /,'1 
Predsednička komisie / \ 

Jančárová Renata 
Zapisovateľka komisie ~ / 

, 

/ 


