
Zápisnica Č. 1 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životného prostredie Miestneho 
zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 27.1.2014 

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

Neprítomný: 
Slavomír Frešo 

Program Komisie: 

Hostia: 
Čierniková Zuzana, Mgr. 
Drotován Michal, Mgr. 
Černik Silvester, Ing. arch., Mgr. art. 
Páleníková Tatiana, Ing. 

1. Protest prokurátora k VZN č. 16/2013 z 29.10.2013 o ochrane nefajčiarov 

2. Šafárikovo námestie- situácia v súvislosti s rekonštrukciou Starého mosta - doprava, verejne priestory 

3. Materiály do zastupitel'stva 

4. Rôzne 

Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie - pani Soňa Párnická. 

1. Protest prokurátora k VZN č. 16/2013 z 29.10.2013 o ochrane nefajčiarov 

Mgr. Drotován predniesol materiál - prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecnému záväznému 
nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 16/2013 o ochrane nefajčiarov a návrh VZN meslskej časti 
Bratislave-Staré Mesto Č . .. .12014 o ochrane nefajčiarov. 

Komisia prerokovala materiál a navrhla doplniť v § 2 slovo iných nasledovne: "Na územi mestskej časli sa 
zakazuje fajčiť na týchto iných verejne pri stupných miestach" 

UZNESENIE 1/2014: 

Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča 
schváliť v zmysle uznesenia so zapracovanim pripomienky komisie 
miestach". 

Miestnemu zastupitel'stvu materiál prerokovať a 
doplniť v §2 slovo" inVch verejne prístupných 

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

2. Šafárikovo námestie- situácia v súvislosti s rekonštrukciou Starého mosta - doprava, verejne priestory 

Černi k Silvester, Ing. arch., Mgr. art. informoval komisiu o aktuálnom stave na Šafárikovom námesti 

ZÁVER: 

Komisia výstavby odporúča pani starostke Rosovej, PhDr. , aby vyzvala primátora doc. RNDr. Milana Ftáčnika, 
CSc. na zlepšenie dopravného značenia, ktoré súvisí s uzatvorením Štúrovej ulice. Pri realizácii projektu vy malo 
mesto vopred informovať MČ a obyvateľov o hannonograme plánovaných prác a ich dopade pre obyvatelbv a MČ. 

3. Materiály do zastupitel'stva 

AJ Pre r o k o van i e protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto Č. 912013 o niektorých pOdmienkach držania psov na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto Č ... ./2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Mgr. Čierniková Zuzana, predniesla materiál v ktorom odporúča čiastočne vyhovieť protestu prokurátora 
a zapracovať prípadné pripomienky. 



UZNESENIE 2/2014: 

Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál 
prerokovať a schváliť v zmysle uznesenia. 

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

BI Pre r o k o van i e protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Slaré Mesto Č. 10/2013 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Čierniková Zuzana. Mgr. predniesla materiál v ktorom odporúča čiastočne vyhovieť protestu prokurátora 
a zapracovať pripadné pripomienky. 

UZNESENIE 312014: 

Komisia berie predložený maleriál na vedomie a odporúča Miesinemu zastupilelslvu maleriál prerokovať a 
schváliť v zmysle uznesenia. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI :0 ZDRŽALO SA: 1 

4. Rôzne 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

V materiály zo dňa 13.12.2011 na zasadnutie miestnej rady bol pripravený materiál Č. 35 Informácia o stave plnenia 
úloh vyplývajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh úloh do 
konca roka 2013. 
8010 prijaté uznesenie č. 122/2011 v. ktorom Miestne zastupiteľstvo mestsktj ČGsti Brati5lava-Staré Mesto 

A. berie na vedomie 
informáciu o stave plnenia úloh vyplývajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a návrh úloh do konca roka 2013. 

B. žiada 
starostku mestskej časti o vydanie rozhodnutia o delegovani poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto do pracovných skupin podieľajúcich sa na realizácii PHSR. 

26.10.2012 pani starostka vymenovala členov pracovných skupin, ktoré sa budú podieľať na realizácii PHSR v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 

Monitoring Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je zabezpečovaný priebežne ,prostredníctvom sledovania 
monitorovacieh indikátorov. ktoré sú súčasťou PHSR. Proces vyhodnocovania prebieha raz ročne, do 31.3. každého 
roku za predchádzajúci kalendárny rok. Za pripravu vyhodnocovania zodpovedá oddelenie projektov v spolupráci s 
relevantnými oddeleniami úradu. 
Proces schval'ovania prebieha prerokovaním v príslušných komisiách miestneho zastupitel'stva a následným 
schval'ovaním miestnym zastupitel'stvom. 

ZÁ VER: Komisia žiada informáciu o plnení a priebežnom vyhodnotení PHSR. 

V Bratislave, 28.1.2014 

Čas začatia komisie: 14:30 hod. 
Čas ukončenia komisie: 16J?P h40d' r 

Soňa Párnická IJ /I 
Predsedníčka komisie ľ fA 
Jančárová Renáta 'I 
Zapisovatel'ka komiSr 


