
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životného prostredie 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 16.1.2013 

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

Ospravedlnení: 
Mgr. Miroslava Babčanová 
Slavomír Frešo 

Program Komisie: 

Hostia: 

Ing Zuzana Bániová 
Černík Silvester, Ing. arch ., Mgr. art. 
Čierniková Zuzana, Mgr. 
Borecký Peter, Ing. 

1. Informácie o projekte investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb MČ Staré Mesto, 
Železná Studnička, z hl'adiska územného plánu a životného prostredia. 

2. Návrh pravidiel a podmienok povol'ovania akcii v zeleni. 
3. Rozpočet MČ Staré Mesto, dotácie a iné 

4. Rôzne 

Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie - pani Soňa Párnická. 

1. Informácie o projekte investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb MČ Staré 
Mesto, Železná Studnička, z hl'adiska územného plánu a životného prostredia. 

Ing.Borecký Peter, informoval komisiu o pripravovanom projekte investičného zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb MČ Staré Mesto, Železná Studnička. Oboznámil komisiu s vypracovaným dendrologickým 
prieskumom a zároveň informoval vakom štádiu je súťaž na výber projektanta. 

Ing. arch. Mgr. art Černík Silvester informoval o územnoplánovacej informácii, ktorú oddelenie územného 
plánu vydalo pre investičné oddelenie ako stanovisko k funkčnosti územia z hľadiska územného plánu pod č.j . 

125/24484/20 ll/OUR/Ka k pripravovanej investičnej akcii . 

Ing. Procházka Kamil upozornil na zvyšujúce sa riziko prívalových dažďov a nebezpečenstvo z toho 
vyplývajúce pre investičný zámer vzhľadom na veľké povodie potoka Vydrica, tečúceho v bezprostrednej 
blízkosti navrhovaného zámeru a na úzky profil tohto potoka na tomto mieste . Komisia požaduje 
hydro logicky a geologický prieskum ako súčasť inžinieringu investičného zámeru. 

UZNESENIE 1/2013: 
Komisia žiada investičné oddelenie, aby priebežne konzultovali a overovali súlad pripravovaného 
riešenia s oddelením územného plánu a odd.ŽP a zároveň informovali z tohoto hl'adiska aj 
komisiu. 
Komisia žiada o prezentáciu pripravovaného projetu v komisii KOŽI. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI: o ZDRŽALOSA: o 

2. Návrh pravidiel a podmienok povol'ovania akcii v zeleni. 

Komisia prerokovala úpravu Návrhu pravidiel a podmienok pre povoľovanie akcii v zeleni. Členovia komisie 
prerokovali navrhované pripomienky členov, s tým že predsedníčka komisie pripomienky zakomponuje 
a dopracuje pravidlá. 

ZAVER: Komisia prerokovala pripomienky, ktoré sa zapracujú do finálneho návrhu pravidiel. 
Oddelenie životného prostredia dopracuje pripomienky a v spolupráci s komisiou zváži ďalší 
postup a spôsob, aby boli záväzné pri povol'ovaní akcii. 

3. Info k rozpočtu na zeleň 



Komisia prerokovala rozpočet na roky 2013-2015 týkajúci sa kapitoly životného prostredia a územného 
rozvoja. Komisia nemá informáciu, ako sú zaúčtované financie z náhrad za uskutočnené výruby stromov. 
Tieto financie podľa zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny §48, sú príjmom obce 135% pre Magistrát 
a 65 % pre MČI , ktorá je povinná tieto príjmy výlučne použit' na úhradu nákladov spojených so 
starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území. 

UZNESENIE 212013: 
Komisia žiada, aby bol zriadený podúčet, kde bude explicitne sledovaný príjem zfinančných 
náhrad za vykonané výruby. 
Komisia žiada informáciu: 
A) koľko stromov bolo povolených na výrub 
B) aká suma bola prijatá ako finančná náhradaza neuskutočnenú výsadbu 
e) ako bola táto suma využitá 
D) koľko bolo realizovaných náhradných výsadieb za rok 2012. 

Informáciu žiada predložiť urgentne. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI: o ZDRŽALOSA: o 

UZNESENIE 3/2013: Komisia žiada referát životného prostredia, aby štvrťročne informovali 
komisu, na koľko stromov bolo vydané rozhodnutie o výrube, sumu prijatých náhrad, množstvo 
použitia prostriedkov na údržbu drevín. 

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

4. Rôzne 

A) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. . ... /2013 z ...... 
februára 2013, o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Mgr. Zuzana Čierniková informovala komisiu o pripravovanom Návrhu VZN v upravenom znenÍ. 

UZNESENIE 4/2012: Komisia odporúča MZ schváliť VZN v prednesenom znení. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI: o ZDRŽALOSA: o 

B) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č ..... /2013 z ...... 
februára 2013, o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach 
na území mestskej časti Bratislava 

Mgr. Zuzana Čierniková informovala komisiu o pripravovanom Návrhu VZN v upravenom znení, nakol'ko 
pôvodné bolo napadnuté protestom prokurátora. 

UZNESENIE 5/2012 UZNESENIE 34/2012: Komisia odporúča MZ schváliť VZN v prednesenom 
znení. 

HLASOVANIE: 

V Bratislave, 17.1.2013 

Čas začatia komisie: 15:00 hod. 

Soňa Párnická Y 
Predsedníčka komisie ti r..; 

Jančárová Renata /JA ! 

Z'pisov,teľka komr 

ZA: 3 PROTI : o ZDRŽALO SA : o 


