
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a 
životné prostredie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

konaného dňa 8.6. 2011 
                                    
 
 

 
Hostia:

Prítomní: 
Soňa Párnická 
Ing. Kamil Procházka 

Ing. arch. Kantorová, CSc.                                                                                    
Ing. Janka Čilliková 

Mgr. Miroslava Babčanová 
 
Ospravedlnení: 
Ing. Pavol Baxa 
Slavomír Frešo 
 
Neprítomní: 
-  
 
Program Komisie: 
1.  Náplň činnosti komisie 
2.  Pravidlá prideľovania dotácií 
3.  Materiály do zastupiteľstva 
4.  Medická záhrada, predbežné vyhodnotenie 
5.  Zmluva s firmou Vepos Bratislava, s.r.o.- dodatok 
6.  Rôzne 
 
 
Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie pani Soňa Párnická. 
Body programu boli upravené podľa potreby členov komisie.  
 
1. Náplň činnosti komisie  
 
Predsedníčka komisie predstavila aktualizovanú náplň činnosti Komisie výstavby 
a územného plánovania, životného prostredia a miestneho rozvoja, ktorú poslanci mali 
k dispozícii na pripomienkovanie od mája 2011. 
 
UZNESENIE č. 13/2011   
 
Komisia odsúhlasila aktualizovanú náplň činnosti komisie.  
 
Hlasovanie: Za: 3  Proti: 0  Zdržali sa : 0 
 
2. Pravidlá prideľovania dotácií  
 
Ing. Janka Čilliková (Referát ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie) 
komisiu informovala o žiadosti o poskytnutie dotácie žiadateľom BYTOKOMPLET-D, 



s.r.o..  Komisia  zdôraznila, aby bola možnosť dotácii pre občanov viac propagovaná, 
hlavne na webe MČ. 
 
UZNESENIE č. 14/2011   
 
Komisia sa uzniesla na pravidlách poskytovania dotácií: 

- dotácie sa budú prednostne poskytovať žiadateľom, ktorí prispejú 
k vytvoreniu novej zelene, prípadne rekultivácii zdevastovanej plochy na 
plochách otvorených do ulice 

- súčasťou žiadosti musí byť návrh projektu spolu s presným definovaním 
položiek rozpočtu  

- termín predloženia žiadosti do 15.8.2011 
 

 
Hlasovanie: Za: 3  Proti: 0  Zdržali sa : 0 
 
3. Materiály do zastupiteľstva  
 
V tomto bode bol prerokovaný materiál Založenie neziskovej organizácie  Poznaj svoje 
mesto.  
 
UZNESENIE č. 15/2011   
 
Komisia predložený návrh pokladá za prínosný a užitočný pre MČ, ale odporúča ho 
dopracovať v spolupráci s právnym oddelením. Preto žiada stiahnuť tento bod 
z programu miestneho zastupiteľstva .  
 
Hlasovanie: Za: 3  Proti: 0  Zdržali sa : 0 
 
 
4.  Medická záhrada, predbežné vyhodnotenie 
 
Ing. Janka Čilliková informovala o stave Medickej záhrady po akcii Cirkulárt 2011.  
Pri akcii došlo k poškodeniu zavlažovacieho systému, ktorý bol následne opravený 
a škodám na trávniku, ktoré vznikli pri upevňovaní stanu (diery po koloch). Plochy s 
menším poškodením trávnika sa v priebehu dvoch týždňov po intenzívnom zalievaní 
a hnojení vrátili do pôvodného stavu. 
 
Záver: 
Komisia konštatuje, že sa pri povoľovaní obchádza VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
UZNESENIE č. 16/2011   
 
Komisia opätovne žiada, aby pri akciách vo verejnej zeleni, bolo súčasťou povolenia 
aj súhlasné vyjadrenie Referátu ochrany prírody a starostlivosti o životné 
prostredie. 
Je dôležité vopred posúdiť navrhovaný projekt a so žiadateľom/usporiadateľom 
prejsť všetky kritické miesta, aby boli vopred prerokované podmienky povolenia 
takej akcie, aby sa predišlo prípadným škodám na zelení. 



Komisia zároveň odporúča, aby sa tieto akcie konali prednostne na spevnených 
plochách. 
 
Hlasovanie: Za: 3  Proti: 0  Zdržali sa : 0 
 
5.  Zmluva s firmou Vepos Bratislava, s.r.o.- dodatok  
 
Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc. informovala o rokovaniach s Ing. Šátekom o dodatku 
k zmluve o poskytovaní služieb z 31.12.2008. 
 
Záver: 
Komisia vzala na vedomie pozitívny vývoj rokovaní k príprave dodatku. 
 
 
6.  Rôzne 
 
 
Pani Soňa Párnická informovala o výstavbe vjazdu zo Staromestskej ulice v rámci 
rekonštrukcie Esterházyho paláca, ktorý má ústiť na Kapitulskú ulicu. Komisia vyjadrila 
svoj zásadný nesúhlas, aby sa do obslužného dopravného systému hotela zapojila aj 
Kapitulská ulica.  
 
 
 
Ing. Kamil Procházka predniesol požiadavku obyvateľov týkajúcu sa zatvorenia zberného 
dvora OLO na Bazovej ulici. Komisia vzhľadom na množstvo podnetov odporúča hľadať 
riešenie – overiť možnosť zberného dvora na Lovinského ul., prípadne zmluvou s inou 
mestskou časťou.  
 
 
V Bratislave, 8.6. 2011  
 
 
Čas začatia komisie: 15:30 hod. 
Čas ukončenia komisie: 17:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soňa Párnická 
Predsedníčka komisie 
 
 
Renáta Jančárová 
Zapisovateľka komisie 
 
 


