
Zápisnica Č . 10 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životného 
prostredie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 

14.11.201 2 

Prítomní : 
Soňa Párnická 
Ing. Kamil Procházka 
Ing. Pavol Baxa 
Mgr. Miroslava Babča nová 

Neprítomní: 
Slavomír Frešo 

Program Komisie: 

I. Info k zóne C ha lúpkova a k Zad03. 

Hostia: 

Zuzana Bániová,lng. 
Papán Július, Ing. 
Č iern iková Zuzana, Mgr. 
Juhász Dominik, Mgr. 
Papán Július, Ing. 

2. Náv rh pravidiel II podm ienok povoľova ni a a kcii v ze leni. 

3. Sta novisko komisie li akcii Cirkul'art 2013 v Medickej zá hrade 

4. Nemecko-slovenská let ná s l ávnosť 20 l3 - 8.6.2013 

5. Info k rozpočtu na zelcl1 

6. Materiá ly na MZ 

7. Rôzne 

Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komis ie - pani Soňa Párnická. 

I. Info k zó ne C ha lúpkov" a k Zad03. 

Pani Párn ická na základe písomnej informácie od Ing. arch. Černíka inľo rmovala komi s iu o tom, že je 
prerušený proces schvaľovania UP zóny na základe rozhodnut ia KSÚ. Momentálne MČ pripravuje ďalší 
postup. 

zA VER : Komisia berie 110 vedomie illformrícill. 

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

Komisia spracuväva Návrh pravidiel a podmienok pre povol'ovanie akcii v ze leni . Č l enov i a komisie 
diskutovali o navrhovaných pripom ienkach členov. 
V zeleni r-esp. v par-koc h sa uskutočňujú akcie, ktoré rôznym spôsobom môžu ovplyvňovať zeleň. 
I. Sú to akcie, ktoré sa odohrávaj ú na zeleni, zatrávnenej ploche, 
2. sú to akcie, ktoré sa sice odohrávajú na spevnen)'ch plochách parku ale používajú mobiliar, ktorý treba 

doviesť a umiestniť a pod., kde ide tiež o možné ohrozenie zelene, 
3. sú to akcie napr. bežecké súťaže, pelang a podobne, bez mobiliarll . 
Z týchto dôvodov žiadame o infonnovanie komisie o všetkých akciach. ktoré sa lIskutoč"ujú v zeleni 
a parkoch a samozrejme spoluprácu s odborným útvarom ŽP. 

ZAVER: Komisia prerokova/a pripomiellky, ktoré sa lapmclljú do n fÍvrhll pm vidie/ a tomIlto 
bodu sa bude I/{/{ľa/ej vel/o vaľ v budúcej komisii. 



3. Stanovisko komisie k akcii Cirkul'art 2013 v Medickej záhrade. 

Komisia prerokovania žiadosť Neziskovej organizácie N EO o zaujatie verej ného priestranstva v Medickej 
záhrade na podujatie Cirku!'art 2013 v Medickej záhrade, ktorá by sa mala konať 24.-26.mája 201 3 

UZNESENIE Č. 29/2012 : 

Komisia odporúča MČ Bratislava-Staré Mesto povolit' túto akciu za predpokladu, že lokalizácia 
plánovaných zariadení a akcií ja rovnaká ako 11 roku 20 J 2, flakol'ko bol doložell,Ý situačný Juíkres 
totožný s rozmiestnellím IIa rok 20 J 3. 
Zárove/, musia byť dodržané Pravidlá a podmienky povol'ovania akcii v zeleui. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI : o ZDRŽALO SA: 

4. Nemecko-slovenská letná slávnost' 2013 - 8.6.2013 

o 

Komisia prerokovania žiadosť Vel'vys lallectva Spolkovej republiky Nemecko Bratis lava o zaujatie verejného 
priestranstva v Grassalkovichovej záhrade na podujati e Nemecko-slovenská letná slávnosť 2013 - 8.6.2013. 
Podujatie je smerované pre širokú verejnosť. 

UZNESENIE Č. 30/2012 : 

Komisia odporúča MČ Bratislrllla-Staré fl,1esto povoliť túto akciu za predpokladu llodržaflia Pravidiel 
fi podmienok povol'ol'flJlia akcii v zelelli. 

HLASOVANIE : ZA: 3 PROTI : o ZDRŽALO SA: 

5. Info k rozpočtu na zeleň 

o 

Ing. Papán infor moval komisiu o pri pravovanom rozpočte na rok 2013. Rozpočet je vo fáze prerokovávania 
so všetkými zodpovednými pracovníkmi MČ. 

ZÁVER: Komisia berie na vedomie informáciI/ (/ bI/de sa/oml/to progTllml/ venov{//' aj na bl/dúcej 
komisii 3.12.2012 

6. Materiály na MZ 

VZN mestskej časti Bľatislava-Staľé Mesto č .... z .. .. o pravidlách času pl'edaja v obchode a času 
pľevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Mgr. Č i erniková Zuzana informovala komisiu o pripravovanom VZN mestskej čast i Brat islava-Staré Mesto 
č .. .. z .. .. o prav idlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Brati slava
Staré Mesto. 

UZNESENIE Č. 31/2012 : 

Komisia odponí(.~a MZ scltJlfíliť predložené VZN s priložeJlými pripomieJlkami 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI : o ZDRŽALO SA : o 

7. Rôzne 

a) Umiestnenie vel'kej trampolíny na celú letnú sezónu pre deti " M edickej záhrade spoločnosťou 
Proti Jump s.r.o. 



Komisia prerokovala žiadosť Profi Jump. s.r.o. o umiestnenie tramolíny v Medickej záhrade od 
14.3.2013 do 14.10.2013. 

ZAVER: Komisia odložila svoje rozhodl111tie do blldúcej komisie, lIakol'ko si plállllje osoblllÍ 
obhliadkll miesta II lIásledlle sa vyjlldrí k žiadosti IIZllesellím. Komisia žili da doložiť fotografiII 
zostavellého zariadellilI, protože žilIdlltel' jll lIepredložil. 

b) Akcia vytvorenie Slovenského rekordu v najdlhšej vytvorenej ret'azi z kancelárskych spiniek. 

Komisia prerokovala žiadosť pána Jozefa Horvatov i ča o zaujatie verejného priestranstva v Medickej 
záhrade dňa 13.12.201 2 o 10.00 hod. s cieľom uskutočniť pokus o vytvorenie Slovenského rekordu 
v najdlhšej vytvorenej reťazi z kancelárskych spiniek. 

UZNESENIE Č. 32/2012 : 

ZA VER : Komisill odporúčll MČ Bratislam-Staré Mesto povoliť túto llkcill Zll predpokladll 
dodržallia Pravidiel II podmiellok povol'ovallill akcii v zelelli. 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI : o ZDRŽALO SA : 

c.) Mgr. Michala Drotován pripravil informácie o chránených areáloch v k. ú. Staré Mesto za 
posledných IO rokov vrátane stanovísk MČ pri konkrétnych zmenách úrovne ochrany 
(zrušených a novovzniknutých s vyšš ím stupňom ochrany ako I 

zA VER : Komisia berie IIa vedomie iIIformáciII 

o 

d) Ing. Procházka informoval komsiu o možnosti obnovy PROGER - WALLNEROVEJ záhrady na 
Nekrasovovej ulici. Navrhuje skultúrniť tento priestor a a urobi ť z neho verejný. Ing. Tichá zistí 
info o možnosti z ískania prostri ed~ov zo št ruktuniinych fondov. 

ZAVER: Komisill berie IIa vedomie iIIformáciII 

ej UZNESEN IE 33/2012: 
Komisia žiada referát ochrany prírody a starostlivosti o ŽP o situačný plán 
rozmiestnenia zelene v Medickej záhrade, pre lepšiu orientáciu pri rozhodovaní. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI : o ZDRŽALO SA: 

I) Ing. Procházka odovzdal poukážky od RHAPIS, ktoré budú odovzdané výhercom súťaže 
o najkrajší balkón a predzáhradku 2012 

V Bratislave, 15.11 .2012 

Čas začatia komisie: 14:30 hod. 
Čas ukončenia komisie: 17:?s:t.0d. ( 

Soňa Párnická /~ 
Predsedníčka komisie . 

v ( 
Jančárová Renata ~ 
Zapisovateľka komisi y IJ) 

o 


