
Zápisnica č. 5 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a 
životné prostredie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

konaného dňa 7.9. 2011 
                                    
 
 

 
Hostia:

Prítomní: 
Soňa Párnická 
Ing. Kamil Procházka 
Slavomír Frešo 

 
Ing.arch. Katarína Kantorová 
Ing. Čilliková Janka 
                                                                        

Mgr. Miroslava Babčanová 
 
Neprítomní: 
Ing. Pavol Baxa 
 
 
Program Komisie: 
1.  Materiály do zastupiteľstva, 
2.  Dotácie 
3.  Informácie z oddelenia územného rozvoja,  
4.  Rôzne. 
 
 
Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie – pani Soňa Párnická. 
 
1 . Materiály do zastupiteľstva 
 
Pán Ing. Kamil Procházka otvoril bod č. 2 - Návrh všeobecne záväzne nariadenia 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. ../2011 o niektorých podmienkach držania psov 
na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, konkrétne časť týkajúcu sa zriadenia 
nových výbehov pre psov. Uviedol, že výbehy pre psov by mali byť oplotené. Následne 
sa komisia vyjadrila k zriadeniu nových výbehov pre psov na Rázusovom nábreží a na 
rohu ulíc  Poľná – V. Karadžiča. 
  
UZNESENIE č.13/2011   
 
Komisia nesúhlasí so zriadením výbehu č.1 pre psov na Rázusovom nábreží pre 
blízkosť frekventovanej komunikácie . V prípade výbehu pre psov č.2 roh Poľná – 
V. Karadžiča, komisia súhlasí s jeho zriadením. 
 
2 . Dotácie 

 
Na oddelenie životného prostredia bolo do 15.8.2011 doručených 5 žiadostí 

o poskytnutie dotácie podľa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2009. 
1. Žiadateľ : Vlastníci bytov a NP bytového domu Palisády 23 – Koreničova 2 

v Bratislave v zastúpení BYTOKOMPLET –D, s.r.o. 
Požadovaná výška dotácie – 1000,-€ 

2. Žiadateľ : Vlastníci bytov Klemensova 12 v zastúpení BYTOKOMFORT BA, 
a.s. Požadovaná výška dotácie – 3065,-€ 



3. Žiadateľ :  Zóna Tichá v zastúpení Ing. Jaroslava Kolárika  
 Požadovaná výška dotácie – 1000,-€ 

4. Žiadateľ :  Nadácia Horský park v zastúpení Mgr. Mária Filková 
Požadovaná výška dotácie – 500,-€ 

5. Žiadateľ : Neinvestičný fond Theologia Evangelica v zastúpení T. Kosturková 
Požadovaná výška dotácie 495,-€ 

 
UZNESENIE č. 14/2011   
 
Komisia sa uzniesla na nasledovnom: 
- žiadateľovi č.1  schválila dotáciu 300,-€ s podmienkou, že financie budú použité 

na zeleň predzáhradky 
-      žiadateľovi č. 2     schválila dotáciu 550,- € na výsadbový materiál 
-     žiadateľovi č. 3   schválila 0,- €,  žiadateľ bude upozornený, že dotácie môžu byť  
použité výhradne na výsadbu zelene a aby v tomto zmysle doplnil žiadosť  
-      žiadateľovi č. 4    schválila 500,-€ na výsadbový materiál  
-      žiadateľovi č. 5    schválila 495,-€ na výsadbový materiál 
 
 
3 . Informácie z oddelenia územného rozvoja 

  
Ing. arch. Kantorová informovala o Stavebnej uzávere zóna Chalúpkova. Stavebný úrad 
Mestskej  časti Bratislava Staré Mesto požiadal listom zo dňa 30.8.2011 o prehodnotenie 
stanoviska  Hlavné mesto Bratislava v kontexte nových termínov prerokovania ZaD 02 
ÚPN Hlavného Mesta. 

 
 
4 . Rôzne 
 
Ing. Kamil Procházka informoval o sťažnostiach pani Pätoprstej, ktorá upozorňuje na 
skládku nebezpečného odpadu a hromadenie komunálneho odpadu na Hrebendovej ulici. 
Referát ochrany prírody a starostlivosti o ŽP - Ing. Janka Čilliková, oznámi túto 
skutočnosť Obvodnému úradu ŽP, ktorý by to mal zo zákona riešiť aj v spolupráci s MČ 
tak, aby sa problém s nebezpečným odpadom a skládkou odstránil k spokojnosti pani 
Pätoprstej. 
  
Ing. Kamil Procházka oboznámil komisiu o tom, že Občianske združenie Galéria Horský 
park, ktoré dostalo do prenájmu  Majakovského schody za účelom zriadenia Galérie 
výtvarného umenia, začalo s prácami.  
Ďalej informoval, že dňa 24.9. 2011 o 10.00 hod sa uskutoční v Horskom parku adopcia 
psa. 
 
Pani Párnická upozornila na aktivitu Okrášľovacieho spolku, ktorý chce nainštalovať 
sochu Márie Terézie na Nám.Ľ.Štúra,  a ktorá je momentálne vystavená na nábreží . 
Členovia komisie majú voči tejto aktivite výhrady. Nepáči sa im spôsob a aj umelecký 
výtvor, ktorý má bývalú panovníčku znázorňovať. Výhrady majú aj k tomu, že sa zasa 
idú premiestňovať a umiestňovať umelecké diela bez predchadzajucej verejnej diskusie 
na začiatku tohto projektu.  

 
 



Pani Párnická upozornila a apelovala aj prítomných členov dopravnej komisie, aby sa 
pokúsili vyriešiť bezohľadné prechádzanie niektorých cyklistov cez Hviezdoslavovo 
námestie, kde sa veľkou rýchlosťou predierajú pomedzi promenádujúcich občanov. 
Ronaký problém je aj s elektrokolobežkami – segwy, ktoré môžu ísť rýchlosťou až 20 
km/hod. Prevádzkovateľ nám povedal, že odporúčajú zákazníkom max 4 km/hod. 
Ale bežná prax je, že sa mladí muži preháňajú medzi ľuďmi tou najväčšou rýchlosťou 
a ohrozujú hlavne malé deti na peších zónach, kde sa tieto vozidlá pohybujú.  
 
 

V Bratislave, 8.9. 2011  
 
Čas začatia komisie: 16:00 hod. 
Čas ukončenia komisie: 17:30 hod. 
 
Soňa Párnická 
Predsedníčka komisie 
 
 
Jančárová Renata 
Zapisovateľka komisie 


