
Zapisnica č. 6 zo zasadnutia Komisie pre územné planovanie, miestny rozvoj a životného prostredie Miestneho 
zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 17.6.2013 

Prítomní: 
Soňa Párnická 
Ing. Pavol Baxa 
Ing. Kamil Prochazka 
Slavomir Frešo 
Mgr. Miroslava Babčanova 

Program Komisie: 

Hostia: 

Barátiová Mária,JUDr. 
Drotovan Michal, Mgr 
Rausová Katarína,lng. 
Čierniková Zuzana, Mgr. 
Černik Silvester, Ing. arch., Mgr. art. 
Holia Lenka, Mgr. 
Šutara Štefan, Ing. 

1. Vysvetlenie vedúceho oddelenia finančného Ing. Papána. k evidencii financií za finančnú náhradu za 
povolené vyruby drevin 

2. Stav riešenia zóny Chalúpkova , info k zmenam a doplnkom ÚP ZaD 03-04 a o stave ďalšieh vel'kych 
projektov v MČ Staré Mesto z hl'adiska územného plánovania (stanovisko magistratu k Senior centru 
Železna studn ička) 

3. Vyhodnotenie akcii v Medickej a Grassalkovichovej zahrady z hl'adiska ochrany ŽP a poriadku. 

4. Pravidlá pre akcie v zeleni -prerokovanie pripomienok úradu. 

5. Dotac ie. 

6. Materialy do zastupitel'stva 

7. Rôzne 

Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie - pani Soňa parnicka. 

1. Vysvetlenie vedúceho oddelenia finančného Ing . Papána, k evidencii financií za finanč nú náhradu za 
povolené vyruby drevín 

Ing. Šutara Štefan informoval komisiu, že finančné prostriedky - spravne poplatky sú vedené na 
bežnom hlavnom bankovom účte mestskej časti. V pripade potreby sa da vyšpeci fikovať položka 78 -
správne poplatky. Pri úhrade finančnej nahrady za výrub drevín je zadávený variabilný symbol (čís lo 
spisu/rok) . 

ZÁ VER: Komisia berie na vedomie. 

2. Stav riešenia zóny Chalúpkova, zmeny a doplnky ÚP ZaD 03-04 a o stave ďalších vel'kych projektoch 
v MČ Staré Mesto z hl'adiska územného planovania. 

Ing. arch., Mgr. art. Cernik Silvester informoval komisiu o stave riešenia zóny Chalúpkova , zmeny a doplnky 
ÚP ZaD 03-04. Predmetné riešenia sú v procese, ako aj projekt Seniorcentra na Železnej studn i čke . 

zÁ VER : Komisia berie na vedomie. 

3. Vyhodnotenie akcii v Medickej zahrade z hl'adiska ochrany ŽP. 

Mgr. Hollá Lenka informovala komisiu o stave Medickej záhrady po akcii Cirkul'art . Obhliadkou ŽP sa 
zistili tieto závady - poškodený smetný kôš, diery v tráve po koloch uchytávajúcich šapitó, 5 poškodených krytov 
lámp, jeden poškodený konár (bol zachyteny okoloidúcim nákladnym autom) a jeden odpileny konár. Za 
odpílenie konára stromu bola udelená bloková pokuta vo výške 30€. Organizátor závady odstránil na vlastné 
náklady. 04.06.2013 pri preberaní Medickej záhrady boli škody napravené, aukcia im bola vrátená v plnej výške. 

Mgr. Hollá Lenka informovala komisiu o stave Medickej záhrady po Gurmán feste. Bolo zistené 
nadmerné opotrebovanie trávnika s rozlohou 6m2 , Po ukončení akcie bol trávnik podsiaty. Aukcia im bola vrátená 
v plnej vyške. Stav trávnika sa bude sledovať. 



ZÁ VER: Komisia upozorňuje na svojvol'né konanie organizátora, čo by sa určite malo zohl'adnit' 
pri jeho opätovnej žiadosti o akciu v Medickej záhrade, pretože svoj vol'ným konaním v Národnej 

kultlimej pamiatke porušil Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorších predpisov, 
zákon Č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, VZN č.8/1993 hl.mesta o starostlivosti o verejnli 
zeleň na lizemí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a svojim konanim potvrdil že 
podrobnejšie pravidlá pre povorovanie akcii v zeleni sú potrebné. 

4. Návrh pravidiel a podmienok povol'ovania akcií v zelen i. 

Komisia prerokovanie tohto bodu odkladá do budúcej komisie .. 

ZÁVER: Komisia berie na vedomie. 

5. Dotácie. 

Neboli podané žiadne nové žiadosti o dotácie. 

ZÁVER :Komisia žiada ŽP o zabezpečen ie opätovného uverejnenia oznámenia v Staromestských 
novinách o možnosti požiadať o dotácie. 

6. Materiály do zastupitel'stva . 

Al Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne zaväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Č. 512010 o niektorých podmienkach držania psov na územi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č . . ./2013 o niektorých podmienkach 
držania psov na územi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Mgr. Zuzana Cierniková informovala komisiu o proteste prokurátora. ktorému prekladateľ navrhuje vyhovieť 
čiastočne a o návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

UZNESENIE 23/2013 : 

Kom isia odporúča Miestnemu zastupitel'stvu prerokovať protest prokurátora proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto č. 512010 o niektorých podmienkach držania psov na územi 
mestskej č~et: Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne zflväzného nariadenia mestskej časti Bratislava
Staré Mesto č .... 12013 o niektorých podmienkach držania psov na územi mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI: O ZDRžALO SA: 1 

BI Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Č. 2/1996, ktorým sa ustanovuje, že obťažovanie osôb je priestupkom proti verejnému poriadku a návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č ......... ./2013 o ochrane verejného poriadku na územi 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Mgr. Zuzana Cierniková informovala komisiu o proteste prokurátora, ktorému predkladateľ navrhuje vyhovieť 
a o návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 

UZNESENIE 24/2013: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupitel'stvu prerokovať protest prokurátora proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/1996, ktorým sa ustanovuje, že obťažovanie osôb je 
priestupkom proti verejnému poriadku a návrh všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava
Staré Mesto Č . .. ./2013 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

HLASOVANIE: ZA: 5 PROTI : O ZDRžALO SA: O 

CI Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č . 
2/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na územi meslskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 

Mgr. Zuzana Cierniková informovala komisiu o proteste prokurátora , ktorému predkladateľ navrhuje nevyhovieť. 

UZNESENIE 25/201 3: 

Kom isia odporúča Miestnemu zastupitel'stvu prerokovať protest prokurátora proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 212013 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na územi mestskej čas ti Bratis lava-Staré Mesto. 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI: O ZDRžALO SA : 1 



DI Prerokovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Meslo Č ... ./2013 o miestnej 
dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

JUDr. Mária Barátiová predniesla návrh VZN a informovala komisiu o návrhu všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. . . ./2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na územi 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

UZNESENtE 26/2013: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupitel'stvu prijať všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Staré Meslo Č ... ./2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej 
časti Bratistava-Staré Mesto s pripomienkou k § 6 ods. 2 pism. b) návrhu VZN o miestnej dani za uživanie 
verejného priestranstva: 

1. V § 6 na konci ods. 2 písm. b) sa vkladá bodkočiarka a nasledovný text: " daň sa nezníž;, ak daňovník 
uskutočňuje rekonštrukciu, opravu alebo údržbu kultúrnej pamiatky v rozpore s osobitnými 
predpismi (odkaz na zákon o ochrane pamiatkového fondu a na stavebný zákon)". 

2. K § 6 ods. 3, komisia nesúhlasí s navrhovaným textom a žiada o ďalšie prerokovanie. 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI: O ZDRŽALO SA : 1 

El Prerokovanie Dodatku Č . .... Štatútu hlavného mesto Slovenskej republiky Bratislavy. 

JUDr. Mária Barátiová informovala komisiu o dodatku štatútu, ktorý má upraviť mechanizmus sledovania výrubu 
dane z nehnuteľnosti. 

UZNESENIE 27/2013: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupitel'stvu prijať návrh uznesenia v predloženom znení. 

HLASOVANIE : ZA: 5 PROTI: O ZDRŽALO SA : O 

FI Prerokovanie parkovacej politiky Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Ing. Katarína Rausová informovala komisiu o parkovacej politike Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
podľa ktorej majú byť prijmy a sankcie z parkovania pre rozdeľované 30% pre Hlavné mesto a 70% pre mestské 
časti . Mestská časť Bratislava-Staré Mesto požaduje, aby sa návrh dodatku štatútu vrátil na prerokovanie starostov. 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto navrhuje Hlavnému mestu SR Bratislave, aby VZN o parkovacej politike 
predložilo a schválilo až po schváleni Štatútu hl. mesta. 

UZNESENIE 28/2013: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupitel'stvu prerokovať parkovaciu potitiku Htavného mesta SR 
Bratistavy. 

HLASOVANIE: ZA: 5 PROTt: O ZDRŽALO SA: O 

7. Rôzne 

UZNESENtE 29/2013: 

Komisia žiada o navýšenie rozpočtu pre oddelenie životného prostredia na zabezpečen ie starostlivosti 
o zeleň. 

HLASOVANIE: ZA: 3 

V Bratislave, 19.6.2013 

Čas začatia komisie: 14:30 hO~d. 
Čas ukončenia komisie: 16:30 h . 

Soňa Párnická r / 
Predsednička komisie / 

.; 
Jančárová Ren~~míÍje, 
Zapisovatel'ka kŤ' ~ 

PROTI : O ZDRŽALO SA : O 

\ 


