
Zápisnica Č. 9 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životného 
prostredie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 

17.10.2012 

Pritomni : 
Soňa Párnická 
I ng. Kamil Procházka 
I ng. Pavol Baxa 
Mgr. Miroslava Babčanová 

Nepritomni: 
Slavomir Frešo 

Program Komisie: 

Hosti a: 

Zuzana Bán iová,lng. 
Lekna Hollá.Mgr. 
Marcel Rapoš, Ing. 
Michal Drotován, Mgr. 
Mária Baráliová, JUDr. 

I. NÁ VRH VZN mestskej čast i Brat islava-Staré Mesto Č ... /2012 z 23.októbra 20 12 o miestnej dan i za psa, 
za predajné automaty a za nevýherné hracie príst roje na lJ zemí mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

2. N á v rh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č ... /20 12 z 23. októbra 20 12 o miestnej 
dani za užívan ie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

3. Návrh na vyňati e sobôt 5.1.2013,30.3.20 13,6.7.2013,2. 1 1.2013,23.11.2013, 28.12.20 13 z dni kedy sa 
vykonávajú sobášne obrady 

4. Info k zóne Chalúpkova a k Zad03. 
5. Návrh pravidiel a podmienok povol'ovania akcii v zeleni. 
6. Info k rozpočtu zelelí 
7. Materiály na MZ 
8. Rôzne 

Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie - pani Soiía Párnická. 

I. NÁ VRH VZN mestskej čast i Brati slava-Staré Mesto Č ... /2012 z 23 .októbra 20 12 o mi estnej dani za psa, za 
predaj né automaty a za nevýherné hracie prístroj e na území mestskej čast i Bratislava - Staré Mesto mestskej 
časti Brati slava - Staré Mesto 

UZNESENIE Č. 23/2012 : 

Komisia odporúča Mies/llemu zaslllp;tel'sl vlI schwí!it' predložellé VZN bez pripomienok MČ. 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI : o ZDRŽALO SA : 

2. N á v r h VZN mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto Č ... /20 12 z 23. októbra 2012 o miestnej 
dani za užívanie verejného pri estranstva na lI zemí mestskej časti Brat islava - Staré Mesto 

UZNESENIE Č. 24/2012 : 

Komisia odpon íc.";(l A1iestll elllll zas tllp ilel'st l'll se/lI'áUt' predložené VZN bez pripomiellok MČ. 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI : o ZDRŽALO SA : 

o 

o 
3. Návrh na vYlíatie sobôt 5. 1.20 13,30.3.2013,6.7.201 3,2.1 1.20 13,23. 11.20 13, 28. 12.20 13 z dní kedy sa 



vykonávajú sobášne obrady 

UZNESENIE Č. 25/2012 : 

Komisia odporúča A1iestll elllll zastupitel'stvll schválit' vyJ;tltie sobôt 5.1.2013, 30.3.2013, 6.7.2013, 2. J 1.20 J 3, 
23.11.2013, 28.12.20/3 Z ,llIí kedy sa vykollávajú soMšlle obrady 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI : o ZDRŽALO SA : o 
4. In fo k zóne Chalúpkova a k Zad03. 

Pani Párni cká informovala kom isiu o stave zóny Chalúpkova na základe informáci i od Ing. arch. Černíka . Je 
prerušený proces, bolo doručené na MČ záporné stanovisko Krajského stavebného úradu, doručen é na MČ 
dňa 14.9.201 2. 

zA VER : komisiu berie I/U vedomie il/formácill 

5. Návrh pravidiel a podmienok povol'ovania akcii v ze leni. 

Refe rát životného prostredia vypracovalIávrh pravidiel a podmienok povol'ovania akc ii v zeleni . 

ZAVER : Posltlllci do 31.10.2012 spripomiel/klljlÍ l/uvr"ovulIÝ text fJmvidiel. 
DoroklljlÍ I/U l/usledlljlÍcej komisii. 

6. In fo k rozpočtu zeleli 

Mgr.Michal Drotován informoval komisiu o pripravovanom rozpočte na rok 201 3. Prebieha rokovanie. Bolo 
by treba zachovať rozpočet aspOJi v takej výške ako bol v roku 2012. 

ZAVER: Komisia berie Ilfl vedomie il/formácill 

7. Materiály na MZ 

Bod Č. 5 zastupiteľsva 14. zasadnutie Miestneho zastupitel'stva 23.10.20 12 
Návrh na schválenie nájmu nehnutel'nosti - stavby tzv. domčeka v Medi ckej záhrade v Bratislave z dôvodu 
hodného osobi tného zrete l'a 

UZNESENIE Č. 26/201 2 : Komisiu si preštlldllje v l/lllvlI a dodutočl/e dodullý I/ávr" projektil 

Program hospodárskeho a soc iálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

UZNESENIE Č. 27/2012 : 
komisia pre tÍ zemllé pltíllovmlie, miestny rozvoj a životného prostredie schval'uje členov 

pracOl'llej skupiny pre vyhodJloc0l1allie pllle"ia úloh PHSR mestskej čllsti 
Bratislava-Staré Mesto p. SOI;lI PtÍruick,í a fllg. Pallla Baxu. 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI : o ZDRŽALO SA : 

8. Rôzne 

UZNESENIE Č. 28/2012 : 

o 

komisia pre územné plríllol1allie, mieslJly rOZlloj a životného prostredie žilula referát ochrany prírody 
a starostlil'osti o životné prostredie (A1gr. Miclltlla Drotolllílla) o illformácie o chráJ/ ell}ch areáloch 
v k. tí. Staré Mesto za posledllých 10 rokov vrtÍtalle stllllOllísk MČ pri konkrétnych zmen tÍch lÍrol/lle 
oclIrtl"Y (zrušených II lIol'ol'zllikllll(ých s vyšším stllpl;OIll ochrally ako l) 



HLASOVANIE.' ZA: 4 

V Bratislave, 19.10.2012 

Čas začal ia komisie: 14:300hod. 

Soňa Párnická ,I;. 
Čas ukončenia komisie: 16 : 30h~Od. 

Predsedníčka komisie f )I.. 

Jančárová Renata <ih/ 
Zapisovateľka komi,. 

PROTI : o ZDRŽALO SA: o 

/ 


