
Zápisn ica Č. 3 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životného prostredie 
Miestneho zastupite l'stva mestskej čast i Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 11 .3.2013 

Hostia : 
Pritomni: 
Soňa Párn ická 
Ing Zuzana Bániová 
Ing. Kami l Procházka 
Ing. Pavo l Baxa 

starostka Rosová Tatiana, PhDr. 
Jašková Viera , Mgr. 
Rosová Tatiana, PhDr. 

Mgr. Miroslava Babčanová 

Ospravedlneni: 
Slavomir Frešo 

Program Komisie : 

1. Stav riešen ia zóny Chalúpkova 

2. Akcia Gurmán Fest v Medickej záhrade. 

3. Určen i e podmienok na poskytnutie dotácii obyvatel'om na skrášlen ie predzáhradiek v Starom Meste 

4. Vyhlásenie súťaže o naj krajš i ba lkón a predzáhra dky v Starom Meste 

5. Návrh prav idiel a podmienok povol'ova nia akc ii v ze leni . 

6. Materiá ly do zastup itel'stva 

7. Rôzne 

Komisiu otvorila a vied la predsednička komisie - pani Soňa Párnicka. 

1. ÚP Z CHALÚPKOVA 

Pani starostka Tatiana Rosová, PhDr. informovala komisiu o riešeni Územného Pianu Zóny Chalúpkova. 
MČ Bratislava -Staré Mesto iniciovala stretnutie s Obvodným úradom ( bývalý Krajský stav. úrad) 
a Mag istrátom hlavného mesta. kde bude dohodnutý ďa lš i postup s riešením ÚP Z Chalúpkova. 

Záver: Komisia berie na vedomie. 

2. Akcia Gurmán Fest v Medickej záhrade. 

Bola prerokovaná žiadosť na podujatie Gurmán Fest Bratislava 201 3, ktorá sa má konať v Medickej záhrade 
7 -9.6.2013. P . pos lankyňa Babčanová podotkla, že by sa takýmito verkými akciami s mohutnou 
návštevnosťou mohol postupne na ruš iť doterajší charakter Medickej záhrady, s č ím ostatn í členovia vyjadril i 
súhlas. 

UZNESENIE 11/201 3: 

Komisia odporúča prednostne umiestňovať stánky na spevnených plochách. V pripade, že by bol 
nejaký stánok umiestnený na trávniku, tfeba, aby bol v každom pripade umiestnený na podeste, 
dotýkajúcej sa zeme iba malou plochou, aby sa predišlo v čo najväčšej miere poškodeniu zelene. 
Komisia odporúča, aby sa takéto akcie s masovou účasťou a velkým mobiliarom konali prednoste 

na miestach, ktoré majú väčšie spevnenené plochy napr. na Hviezdoslavo vom námesti a pod. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI : o ZDRŽALO SA :1 

3. Urče nie podmienok na poskytnutie dotác ii obyvate l'om na skráš lenie predzáhrad iek v Starom Meste 

UZNESENIE 12/201 3: 



Obyvatelia Starého mesta môžu požiadať o dotáciu na rekultiváciu predzáhradky prostredníctvom 
svojho správcu pod/'a VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.2I2009. 
Povinné prílohy: 
- pisomné prehlásenie pod/'a §4 ods.3 písm. g) VZN Č. 2/2009 o tom, že žiadate/' nemá žiadne 
nevyrovnané záväzky voči mestskej časti, voči hlavnému mestu SR, voči daňovému úradu, sociálnej 
poisťovni ani voči zdravotným poisťovniam, 
- podrobný popis projektu alebo aktivity, 
- podrobný rozpočet projektu alebo aktivity (pod/'a položiek) 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI : o ZDRŽALO SA :0 

4. Vyhlásenie súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku v Starom Meste 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životného prostred ie vyhlásila súťaž na rok 2013 o 
najkrajší balkón a predzáhradku v Starom Meste. Obyvatelia budú upovedomeni o podmienkach súťaže 
prostredníctvom Staromestských novin a na webe Starého Mesta. 

UZNESENIE 13/2013: 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie pri Miestnom zastupite/'stve 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vyhlasuje ďalši ročnik súťaže o "Najkrajši balkón Starého 
Mesta" a "Najkrajšiu predzáhradku Starého Mesta". 

Podmienkou účasti v súťaži o najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna či predzáhradky je zaslanie 
fotografie balkóna alebo predzáhradky spolu s kontaktnými údajmi (meno, adresa, telefónne čis/o) . 

Uprednostnené budú tie, ktoré smerujú do ulice, a tak skráš/'ujú aj okolie. 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI: o ZDRŽALO SA :0 

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

Komisia dopracuje pravidlá a podmienky povoľovania akcii v zeleni a a postúpi materiál na prerokovanie do 
ostatných komisií Miestneho zastupiteľstva . Následne materiál dá na vedomie miestnemu zastupiteľstvu . 

ZÁVER: Komisia berie na vedomie. 

6. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č, ,,'/2013 z 19.marca 
2013 o výške úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie sociálnej služby na podporu 
rodíny s deťmi. 

Mgr. Jašková Viera predniesla komisii všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto Č ...... 12013 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb na 
podporu rodiny s deťmi s účinnosťou od 5.aprila 2013. 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto obdržal dňa 17.1.2013 podnet žiadateľovo poskytnutie 
sociálnej služby, ktorým a narodili trojičky . Na základe tohto podnetu pripravi l návrh nového všeobecne 
záväzného nariadenia na podporu rodiny s deťmi. 
Z tohto dôvodu Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto prostrednictvom Seniorcentra SM 
požiadal o rozšírenie registrácie na predmetnú sociálnu službu a zároveň pripravil návrh všeobecne 
záväzného nariadenia. 

UZNESENIE 14/2013: 

Komisia odporúča MZ schváliť predložené VZN v prednesenom zneni. 

HLASOVANIE : ZA: 3 PROTI: o ZDRŽALO SA :0 

7. A) Aktuálny stav - Revitalízácia Šafárikovho námestia 



Pani starostka informovala komisiu o plánovanom projekte vystavby podzemnej garáže na Šafárikovom námesti 
a revitalizácii parku . Bol vypracovany náčrt projektu a prebehla verejná diskusia a pripomienkovanie 
pripravovanej akcie. MČ v projekte zohľadnila niektoré pripomienky občanov , ktoré zazneli na verejnej diskusii. 
Projekt bol prepracovany tak, že vzdia lenosť stavby by mala byť až 5m od koreňovej sústavy existujúcich 
stromov. MČ komunikuje aj s hlavnou architektkou, ktorá by chcela aby sa obe časti parkov spojili. MČ sa bude 
snažiť ziskal' peniaze aj z ďalšieh fondov a pani starostka povedala, že park budú revitalizovať v každom 
pripade. 

ZÁVER: Komisia berie na vedomie. 

B) Bytový dom Dobšinského ulica. 

Pani starostka informovala komisiu o plánovanom projekte vystavbe bytového domu na Dobšinského ulici. 
Bytovy dom má mať 24 nájomnych bytov a má byť prefinancovaný zo zdrojov ŠFRB. 

ZÁVER: Komisia berie na vedomie. 

C) Kontrola unesení za rok 2013 

NESPLNENÉ UZNESENIA: 

UZNESENIE 1/2013: 

1. 
Komisia žiada investičné oddelenie, aby priebežne konzultovali a overovali súlad pripravovaných 
riešení s oddelením územného plánu a odd.ŽP a zároveň informovali z tohoto h/'adiska aj komisiu. 
Komisia žiada o priebežnú prezentáciu pripravovaných projektov v komisii KOŽI. 

2. 
Komisia nemá informáciu, ako sú zaúčtované financie z náhrad za uskutočnené výruby stromov. 
Tieto financíe podľa zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny §48, sú príjmom obce /35% pre 
Magistrát a 65 % pre MČ/ , ktorá je povinná tieto prijmy výlučne použiť na úhradu nákladov spojených so 
starostlivosťou o dreviny rastúce na jej územi. 

UZNESENIE 2/2013: 
Komisia žiada, aby bol zriadený podúčet, kde sa bude dať explicitne sledovať príjem z finančných 
náhrad za vykonané výruby. 
Komisia žiada informáciu: 
Aj kolka stromov bolo povolených na výrub 
Bj aká suma bola prijatá ako finančná náhrada za neuskutočnenú výsadbu 
Cj ako bola táto suma využitá 
Oj kolka bolo realizovaných náhradných výsadieb za rok 2012. 

Informáciu žiada predložiť urgentne. 

V Bratislave, 12.3.2013 

Čas začatia komisie: 15:00 hod. 
Čas ukončenia komisie: 16:40 hod . 

Soňa Párnická 
Predsedníčka komisie , 

I . . / . :,od;' 

Jančárová Renata / " 1/ 
Zapisovatel'ka komisie ,~.., 

/ 


