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Zápisnica Č. 9 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životného prostredie Miestneho 
zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 25.11.2013 

Prítomní: 
Soňa Párnická 
Kamil Procházka 
Mgr. Miroslava Babčanová 

Ospravedlnení: 
Ing. Pavol Baxa 
Slavomír Frešo 

Program Komisie: 

Hostia: 
Papán Július, Ing. 
Drotován Michal, Mgr. 
Černík Silvester, Ing. arch., Mgr. art. 
Hollá Lenka, Mgr. 

1. Stav územného plánu zóny Chalúpková 

2. Rozpočet 2014 - 2016 pre územné plánovanie a ŽP 

3. Informácia a stanovisko MC k návrhu OUZP na zrušenie chránených areálov 
Borovicový lesík a Bôrik. 

4. Materiály do zastupitel'stva 

5. Rôzne 

Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie - pani SoňaJ'árnická. 

1. Stav územného plánu zóny Chalúpkova 

V procese, ,čaká sa na vyhodnotenie Magistrátu vzhl'adom na investi(;ný zám!3r a jehp súladús ÚP!\! hl. mesta:SR 
Bratislavy. Predpokladaný termín vydania stanoviska1.Q. 2014. ' 

Záver: Komisia berie na vedomie. 

2. Rozpočet 2014 -2016 pre územné plánovanie a ŽP 

Ing. Papán Július informoval komis'iu o rozpočte na roky 2014-2016 

Záver: Komisia berie na vedomie. 

3. Informácia a stanovisko MC k návrhu OUZP na zrušenie chránených areálov 
Borovicový lesík a Bôrik. 

Mgr. Drotován informoval komisiu o tom, že MČ Bratislava-Staré Mesto zaslala nesúhlasné stanovisko so 
zrušením ochrany chráneného areálu Bôrik a Borovicová lesík. Zároveň požiadala aby boli tieto lokality zaradené 
do RUSES Horský park. 

Záver: Komisia berie na vedomie. 

4. Rôzne 

AI Povolenie akcie CRKRUľART v Medickej záhrade v dňoch 23-25.5.2014 

Komisia prerokovala žiadosť o povolenie akcie CRKRUľART v Medickej záhrade v čase 23-25.5.2014 

UZNESENIE 50/2013; 

Komisia súhlasí s touto akciou s tým, že budú dodržané všetky predpísané pravidlá a budú dodržiavané 
vo všetkom pokyny zodpovedných pracovníkov, aby sa nevyskytla situácia z minulého roku. Priložený 
plánik pre akciu je tiež z roku 2013. Bolo by vhodné aby sa počet účinkujúcich, hlavne ich mobiliárov 
nezvyšoval. 



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

BI Povolenie akcie GURMÁN FEST 2013 v Medickej záhrade v dňoch 6.- 8.6.2014 

Komisia prerokovala žiadosť o povolenie akcie GURMÁN FEST 2013 v Medickej záhrade v čase 6.- 8.6.2014. 
Poslanci vyjadrili nesúhlasi s usporiadaním tejto akcie okrem p.Baxu, ktorý vyhodnotil, že s Gurmánfest-om je to 
trochu zložitejšie, ale nevidí to ako neriešitel'ný problém, ak sa naozaj dôsledne budú požadovať a kontrolovať 
podesty. Podl'a neho podesta vždy chráni. Ale treba určiť do budúcna maximálny počet stánkov a určiť minimálny 
výškový rozdiel medzi podestou a prirodzeným terénom (napr. 15-20 cm), aby bola tráva naozaj chránená. Taktiež by 
požadoval, aby podesty neboli len pod stánkami a stanmi umiestnenými na tráve, ale aj na prístupovej trase k nim, ak 
je na tráve, a na miestach, kde sa zhromažďujú zákazníci čakajúci pred stánkami, ak je toto miesto na tráve. 

UZNESENIE 51/2013: 

Komisia nesúhlasí s uskutočnením tejto akcie s tým, že Gurmán fest je pre Medickú záhradu 
predimenzovaná akcia s 57 stánkami a ďalšími veľkými stanmi, ktorá potrebuje veľa materiálu a mobiJiáru 
doviest; odviesť a každým rokom sa zväčšuje. 
Komisia má názor, že by sa mala by sa uskutočniť na spevnenej ploche napr. na Hviezdoslavovom námestí 
alebo na Šafárikovom námestí. Naozaj to nieje akcia, ktorá by patrila do NKP Medickej záhrady. 

Na porovnanie Cirkulárlje duševná potrava, umenie, ale Gurmán fest veľa odpadu a ľudí a pevného 
materiálu. Tu nepomôžu ani podesty, taký majú veľký záber a zároveň priveľké množstvo návštevníkov. 

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

C/ Povolenie akcie Verejné zhromaždenie a pochod za život na Hviezdoslavovom námestí, 
výstava 15.3.2014. od 9,00 do 30.4.2013 do 18,00 a altánok 29.3.2014 od 14,00 do 31.4.2014 do 14,00. 

Komisia prerokovala žiadosť o povolenie akcie Verejné zhromaždenie a pochod za život na Hviezdoslavovom 
námestí 

UZNESENIE 52/2013: 

Komisia súhlasí s touto akciou s tým, že budú dodržané všetky predpísané pravidlá a budú dodržiavané vo 
všetkom pokyny zodpovedných pracovníkov. 

HLASOVANIE: ZA: 3 

P. poslanec Baxa sa vyjadril perrolam.! 

~ Bratislave, 27.11.2013 l 
Cas začatia komisie: 14:30 hod. ~ , 
Čas ukončenia komisie: 15.~50 hod. / 

Soňa Párnická fA /J) I/i } 
Predsedníčka komisie :J f~ . 

Jančärová Renäta ;s;e M 
Zap;sovateľka kom~ 

PROTI: 1 ZDRŽALO SA: O 


