
Zápisnica Č. 4 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životného prostredie 
Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 10.4.2013 

Pritomni: 
Soňa Párnická 
Ing. Pavol Baxa 
Mgr. Miroslava Babčanová 

Ospravedlneni: 
Slavomír Frešo 
Ing. Kamil Procházka 

Program Komisie : 

Hostia: 

Ing. arch. Silvester Černik 
Mgr. Zuzana Čierniková 

1. stav riešenia ZiYir.j Chalúpkova a informácia o stave ďalších velkých projektoch v MČ Staré Mesto 

2 Akcia petangový tumaj centrope Cup Grand v GrasaOkovíchovej záhrade. 

3. Dotácie. 

4. Návrh pravidiel a podmienok povol'ovania akcu v zeleni-stav. 

5. Materiály do zastupitelStva 

6. Rôzne 

Komisiu otvorila a viedla predsednička komisie - pani Soňa parnicka. 

1. ÚP Z CHALÚPKOVA 

Ing. arch. Silvester Černik informoval komisiu o riešeni Územného Pianu Zóny Chalúpkova. MČ 
Bratislava -Staré Mesto iniciuje opätovné stretnutie s Obvodným úradom ( bývalý Krajský stav. úrad) 
a Magistratom hlavného mesta, kde bude dohodnutý ďalši postup s riešenim ÚP Z Chalúpkova, 
nakoľko dohodnuté stretnutie sa nekonalo. 

K Zmenám a doplnkom územného plánu ZaD03, informoval , že Staré Mesto nedalo žiadne ďa l š ie 

zmeny oproti stavu zo septembra 2012. Zmeny a doplnky UP rozdelilo hl.mesto na 4 skupiny. 
1 skupina by mali byt' metodické zmeny, 2.skupina zmeny overené štúd iami, 3. skupina od investorov 
a 4.skupina zmeny MČ. 

Záver: Komisia berie na vedomie a naďalej chce byť včas informovaná o pripravovaných 
zmenách v UP, o stave pripravy nového územného plánu a o zmenách a stave územných 
plánov zón na územi MČ Staré Mesto. 

2 Akcia petangový tumaj centrope Cup Grand v GrasaOkovíchovej záhrade. 

Komisia prerokovala pripravovanú akciu petangový turnaj Centrope Cup Grand , ktorý sa koná 
každoročne v Grasallkovichovej záhrade. 

UZNESENIE 15/2013: Komisia odporúča povoliť pripravovanú akciu 

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

3, Dotácie- vypustený bod z programu, pretože zatial' nebola predložená žiadna požiadavka na 

dotáciu. 

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

Komisia postúpila materiál na prerokovanie do ostatných komisii Miestneho zastupiteľstva. Následne 
zapracuje pripomienky do materiálu a dá na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu. 



ZÁVER: Komisia berie na vedomie. 

5. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č ••• ./2013 
z Č . .. ./2013 23. apríla 2013 o dodcžiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava·Staré Mesto 

Mgr. Zuzana Čierniková predniesla komisii všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava·Staré Mesto č . ..... /2013 o dodržiavani čistoty a poriadku na územi mestskej čast i 
Bratislava·Staré Mesto. 

UZNESENIE 14/2013: 

Komisia odporúča upraviť prednesené VZN s týmito pripomienkami: 
v §1ods.2 za verejné úžívanie doplniť čiarku a slovičko ako nahradiť slovom ktorými 
v §2ods.2 pism. B zmeniť na vysypaťjedlá a vyliať nápoje 

HLASOVANIE : ZA: 3 PROTI : o ZDRŽALO SA : 

6. Rôzne 

a)lng. Pavol Baxa navrhol , aby sa vypracovali pravidlá pre náhradnú vysadbu drevin. 

o 

Pri uskutočňovani náhradnej vysadby by sa malo overiť, či sa neplánuje v ochrannych pásmach 
technickej infraštruktúry a zároveň by sa malo kontrolovať č i tieto dreviny nevymierajú. 

b)P. Párnická poukázala na neochránené stromy v stromoradiach pri komunikáciách, najma 3. a 4. 
triedy v pôsobnosti MČ Staré Mesto, ktoré nie sú chránené pred autami parkujúcimi na chodnikoch, 
ktoré parkujú na koreňovych systémoch stromu napr. Mytna ulica. Stromy by mali byť chránené 
štvorcovou aiebo kruhovou kolísKou, s malou ohradKou, ktorá by chránila strom pred autami 
a zároveň by chránila strom pred agresivnym posypovym materiálom. Tak ako to robia vo Viedni, čo 
sme sa osobne presvedčili a niektoré staršie stromy sú s takouto ochranou aj v Bratislave. 

V Bratislave, 11.4.2013 

Čas začatia komisie: 14:30 hod. 
Čas ukončenia komisie: 16:00 hod. 

Soňa Párnická 
Predsednička komisie /) 
Jančárová Renata ~- / 
Zapisovatel'ka komisie" ' 


