
Zápisnica Č. 2 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie 

Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto konaného dňa 24.2.2014 

Prítomní: 

Soňa Párnická 

Slavomír Frešo 

Ing. Pavol Baxa 

Mgr. Miroslava Babčanová 

Neprítomný: 

Ing. Kamil Procházka 

Program komisie: 

1. Zóna Chalupkova - stav 

2. Podujatie - Foto roka 2014 

3. Podujatie - Víkend otvorených parkov a záhrad 

Hostia: 

Mgr. Michal Drotován 

Ing. arch. Radek Hrančík 

4. Osobitné užívanie verejných priestranstiev počas roka 2014 

5. Materiály do zastupitel'stva 

6. Rôzne 

Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie - pani Soňa Párnická. 

1. Zóna Chalupkova - stav 

Komisia vypustila tento bod z programu z dôvodu neprítomnosti predkladatel'a Ing. arch., Mgr. Art. 

Černíka 

2. Podujatie - Foto roka 2014, 2.9.2014 -30.9.2014 

Komisia prerokovala plánovanú akciu Foto roka 2014, ktorá sa bude konať 2.9.2014 - 30.9.2014 na 

Hviezdoslavovom námestí. 

ZÁVER: 

Komisia berie na vedomie a nemá námietky k pripravovanej akcii. 

3. Podujatie - Víkend otvorených parkov a záhrad 

Komisia prerokovala plánovanú akciu Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorá sa bude konať 

8.6.2014 v Grassalkovichovej záhrade. 

ZÁVER: 

Komisia berie na vedomie a nemá námietky k pripravovanej akcii. 

4.0sobitné užívanie verejných priestranstiev počas roka 2014 

Predsedníčka komisie Soňa Párnická predniesla materiály - vydané rozhodnutia na akcie, ktoré boli 

predmetom rokovania tejto komisie, na osobitné užívanie verejných priestranstiev v roku 2014. (Dni 



majstrov ÚĽUV 5.9.-7.9.2014, Guaranga- festival dávnej Indie 6.6.2014, Letná putovná čajovňa 27.4.-

6.9.2014, Oslava 20. výročia založenia PDCS o. z. 31.5.2014, Spomienka na sviečkovú manifestáciu 

25.3.2014, Krok s SM - Deň nádeje 24.5.2014, Národný beh Devín - Ba stavba tribúny 12.4.-13.4.2014, 

Pietny akt kladenia vencov pri soche Sándora Petäfiho 16.3.2014, Cirkul'art- Festival nového cirkusu 

21.5-26.5.2014, Výstava univerzálnych obrazov o kráse I'udského života a pochod za život - kult. 

program 15.3.-30.4.2014 a 13.4.2014) 

ZÁVER: 

Komisia berie právoplatné rozhodnutia na osobitné užívanie verejného priestranstva počas 

menovaných akcií na vedomie a nemá pripomienky. 

5. Materiály do zastupitel'stva 

AJ Prerokovanie všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . 

. ../2014 o pešej zóne 

Ing. arch. Radek Hrančík predniesol návrh všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto Č ... ./2014 o pešej zóne. 

Uznesenie č. 4/2014 

Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča Miestnemu zastupitel'stvu materiál 
prerokovať, zapracovať nasledovné pripomienky a schváliť v zmysle pripomienok: 

potreba vymedziť umiestnenie exteriérových sedení všeobecnými pravidlami 

prenesenie zodpovednosti za starostlivosť o obkolesenú zeleň, ak je dotknutá so sedením 

pešia zóna vymedzená vo všeobecnom záväznom nariadení musí byť v súlade s dopravným 

značením 

poradný orgán je potrebné definovať priamo vo všeobecnom záväznom nariadení, nie 

odkazovať naň pod čiarou. Pani starostka si za účelom tohto posúdenia môže zriadiť poradný 

orgán. 

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

BJ Prerokovanie všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . 

. ../2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach 

Uznesenie Č. 5/2014 

Komisia prerokovala predložený materiál s tým, že pripomienky členov komisie budú podané v riadnej 

pripomienkovej lehote alebo na rokovaní zastupitel'stva. 

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



6. Rôzne 

Mgr. Drotován oboznámil komisiu s novelou zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorá 

umožňuje výrub drevín na parcelách definovaných v katastri ako "záhrada" bez povolenia. Vzniká tu 

riziko masívneho výrubu drevín v mestskej časti Staré Mesto. 

V Bratislave dňa 25.2.2014 

Čas zahájenia komisie: 14:30 hod. 

Čas ukončenia komisie: 15:30 hod. / 

MÍuJ( Soňa Párnická 

predsedníčka komisie 

zapisovatel'ka komisie I 
Jančárová Renáta ~. 
v.z. Ing. Tatiana prníková (ľ~G.r-:~ 


