
Zápisnica Č. 11 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životného 
prostredie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 

3.12.2012 

Pritomni : 
Soňa Párnická 
Ing. Kamil Procházka 
Slavomi r Frešo 

Ospravedlnení: 
Mgr. Miroslava Babča nová 
Ing. Pavol Baxa 

Program Komisie: 

Hostia: 

Ing Zuzana Bániová 
Mgr. Michal Drotován 
Mgr. lenka Hollá 
Ing. Štefan Šutara 

l. Návrh pravidiel a podmienok povol'ovan ia akcii v zelen i. 

2. Info k rozpočtu n 3 zeleň 

3. Materiály na MZ 

4. Rôzne 

Komisiu otvoril a a vied la predsedníčka komisie - pani Soiía Párnická. 

l. Návrh pravidiel fi podmienok povoľovania akcii v zeleni. 

Komi sia prerokovala Návrh pravidiel a podmienok pre povol'ovan ie akci i v zeleni. Členovia komisie 
prrokovali navrhované pripomienky č l enov, s tým že ešte budú na dokumente pracovať. 

ZÁ VER: Komisia prerokova/a pripomiel/ky, ktoré sa zapracujú do fil/á/I/ ello I/ávrllu pravidiel. 
Odde/el/ie životl/éllo prostredia dopracIIje pripomiel/ky a v spo/llpráci s komisiou zváži d'a/ší pOStIlp 
a spôsob, aby boli záväzl/é pri povol'OVflllí akcii. 

2. Info k rozpočtu na zeJell 

Ing. Šutara informoval komisiu O Návrhu rozpočtu na roky 20 13-20 15 týkajllclI sa kapitoly životného 
prostred ia a územného rozvoja. 

ZÁ VER: Komisia berie na vedomie návrh rozpočtu Mé 

3. Mate riály na MZ 

4. Rôzne 

a) Poškodzo,'anie trávnika a kvetov pre SND na Hviezdoslavovom námestí. 

Ľudia si skrac ujú cestu pri SND a chodia poza bufety a poš kodzujú tým tráv nik a kvety. 

UZNESENIE 34/2012: Komisia žilu/a vyriešiť problém poškodzoval/ia trávl/ika a kvetov pN SND 
na Hviezdos/avovolI/nfÍlI/estí pOIl/OCOII zábran. Požiadali sme p.JlI!tasza o riešenie 



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

b) Chýba lepšia informovanost' komisie o pripravovaných nových pr'ojektoch MČ, týkajúcich sa 
hlavne územného plánovania, životného prostredia a miestneho rozvoja. 

UZNESENIE 35/2012: Komisia žiatla [IIg. Tichú Martillu, aby bola priebeŽIle iuformovaná o nových 
pripravovaJlých projektoch MČ, týkajúcich sa hlavIIe územného plánovallia, životného pros/ret/ia 
fi mies/lleho rozvoja. 

c) Vyhodnotenie sút'aže o najkrajšiu predzáhradku, alebo balkón. 

Odd. životného prostredia oslovilo výhercov, aby im odovzdalo ceny. 
Poradie súťaže : 

I . miesto: balkón č. 3 
2. miesto: balkón č. 5 
3. miesto: balkón č. I 

V Bratislave, 11 .12.2012 

Peter OťoupaHk, Heydukova 23 
Peter Seemann, Tajovského 19 
Jaroslava Hauková, Heydukova 23 

Čas začatia komisie: 15:00 hod. ) 

;;~;';;;;':.:~::' '7 ~ 
Jančárová Renata 'i~ 
Zapisovateľka komisľ 


