
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava,  máj 2014 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 13.05.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 20.05.2014 

 
 

N á v r h  
na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 

- oblasť životného prostredia 
 
Predkladateľ:            Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať Návrh 
na poskytnutie dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
rok 2014 
 

 
 
Zodpovedný:            Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Július Papán 
vedúci finančného oddelenia 

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

Ing. Július Papán 
vedúci finančného oddelenia 
Věra Hučková 
referát rozpočtu 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- zápisnicu z komisie 

 
Prerokované : 
v komisii pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie 
 
 



                                                                     
 
 
 
 
Návrh uznesenia :  
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
s c  h  v a ľ  u j  e 
 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto : 
 
 
 
 
1. Občianske združenie KLUB HAPPYLAND 
     Brnianska 13, 811 04 Bratislava 
účel : názov projektu : „Eko Happyland 2014“ 
          /ochrana a tvorba životného prostredia/        150 € 
              
 



Dôvodová správa : 
 
          Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súlade s rozpočtovými pravidlami poskytuje 
dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009, podľa ktorého jednotlivé žiadosti 
posudzujú príslušné komisie, navrhujú, ktoré projekty odporúčajú podporiť a ako finančnou 
čiastkou. 
O poskytnutí dotácií k termínu určenému pre distribúciu materiálov na prerokovanie 
v miestnom zastupiteľstve rokovala komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné 
prostredie. Jej odporúčania sú predmetom návrhu uznesenia. 
 
Sociálna oblasť 

Rozpočet v € Schválené v € Návrh v € Zostatok v € 
9 000 Katol.jed.mesta BA                 700 

Jednota dôch.na Slovensku     100 
Združ.kresť.seniorov               700 
ECHO                                      300 
Únia nevidiacich a slaboz.       300 
Združ.zdrav.posrtihn.              300 
Klub dôch.“Pokoj a dobro“     700 
Brat.spolok nepočuj.                300 
Charita Blumentál                   700 
Charita Blumentál                    600 
Andreas n.o.                             200 
Združ.zdrav.post.obč.              300 
Liga proti rakovine                  300 
Rímskokatol.cirkev,Kalvária   700 
Prešporkovo                             300 

Jednota dôchodcov na Slov.    100  

Spolu                                      6 500                   100 2 400 
 
Oblasť školstvo a šport 

Rozpočet v € Schválené v € Návrh v € Zostatok v € 
1 500 Zámoček                                  300 

Združenie LUNA                  1 000 
  

Spolu              1 300                           / 200 
 
Oblasť kultúry 

Rozpočet v € Schválené v € Návrh v € Zostatok v € 
53 500 Cech dets.folk.súborov              500 

Ergon Art                                1 000 
TICHO a spol.                       10 000  
Div.združ. GUnaGU             12 000  
Hud.skup.Kuzovanka                 200 
Slovak Klezmer Association      350 
OZ Korunovačná                     3 000 
OZ BChZ                                    500 
KOVMAT-Tomáš Mateovič      200 
Forza Music,spol.s r.o.               200 
Marenčin PT,spol.s r.o.              300 
Marenčin PT spol.s r.o.              300 
Eur.hud.akad.Brat.-Schen.      3 000 
4 ARTS                                   2 000 
OZ Boris                                    500 
Polák /Kníhk.u Bandiho/           300 
Polák /Kníhk.u Bandiho/           300 
Klub Happyland                        150 
Nadácia Horský park                 800 
OZ Korunovčná                      1 000 

  

Spolu            36 600                                      / 16 900 
 
Oblasť životného prostredia 

Rozpočet v € Schválené v € Návrh v € Zostatok v € 
1 500 Nadácia Horský park                 350 OZ Klub Happyland                   150  

Spolu 350 150                      1 000 
 



ZápIsnica Č. 3 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné 

prostredie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti 8ratislava - Staré Mesto konaného dňa 

31.3.2014 

Prj(omnl: 

Soňa Párnickä 

Ing. Kamil Procházka 

Ing. Pavol 8axa 

Ospravedlnený: 

Slavomir Frešo 

Mgr. Miroslava 8abčanovä 

Program komisie: 

l. Dotácie (doplnený bod) 

Hostia: 

Mgr. Michal Drotován 

Vasilová 

Kratochvllová Tatiana 

Ing.arch. SlIve.ter Čern", 

2. Akcia Vegánske hody 2014 - žiadatei' OZ Vegónske hody 
3. Umiestnenie výstsvy medzi stromami na Hviezdoslavovom nám"stf· žiadatei' Gut Gut 

s.r.o 
4. Výstava na Hviezdoslavom nám esU· žiadatel' EDIT Studio, s.r.o. 
5. Medzinárodný festival Nová Dráma· ;žiadatel' Divadelný ústav 8ratislava 
6. Akcia komunikácia - žiadateľ Smartmedia solutián, s.r.o. 
7. Akcia "Domov. lavičky" - žiadateľ SpOločenstvo Ladislava Hanusa 
8. Akcie v zeleni iné 
9. Adaptačné opatrenia k zmene klímy (presunutý bod č.l) 
10. Materiály da zastupiteľstva. 
11. Rôzne. 

Komisiu otvorila a viedla predsednlčka komisie - pani Soi\a Párnická. 

l. Dotácie 

Komisia prerokovala žiadosti na dotácie a prijala uznesenia. 

Uznesenie Č. 6/2014 

Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto scllváliť dotáciu z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava·Staré Mesto v sume 350,·€ 

Žiadost' zo dňa: 24.3.2014 

Názov predkladateľa: Nadácia Horský park 

Názov projeklu: Dosadba tisoradia Hroboňova ul. 

Miesia a čas uskutočnenia akcie: april-máj 2014, Hroboňova ul. 

CelkOVé náklady: 1602, 72,·€ 

Požadovaná výška nákladov: 1082. 72,·€ 

Návrh na dotáciu v roku 2014 : 350,·€ 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI: O 

1 

ZDRžALO SA : O 



Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie odporúča postúpiť žiadosť 

o dotáciu do komisie kultúry, a podmieňuje schválenie dotácie s tým, že ak prispeje aj komisia 

kultúry sumou najmenej 1500, potom komisia KOŽI z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto schváli dotáciu v sume 150,-€ 

Žiadost'zo dňa :24.3.2014 

Názov predkladateľa: Občianske združenie KLUB HAPPYLAND 

Názov projektu: EkoHappyland 2014 (ochrana a tvorba životného prostredia. 

Miesto a čas uskutočnenia akcie: Centrum mesta 30.máj 2014. 

Celkové náklady: 600,-€ 

Požadovaná výška nákladov: 420,-€ 

Návrh na dotáciu v roku 2014: 150,-€ pri splneni podmienky 

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

2. Akcia Vegánske hody 2014 - žiadateľ OZ Vegánske hody 

Komisia prerokovala žiadosť o konanie akcie Vegánske hody 2014 v Medickej záhrade dňa 6.9.2014 

Uznesenie Č. 8/2014 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie nesúhlasí s organizovaním 
tejto akcie v zeleni v Medickej záhrade a odporúča ju zorganizovať na Hviezdoslavovom 
námesti, alebo námesti SNP. 

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

3. Umiestnenie výstavy medzi stromami na Hviezdoslavovom námestí- žiadatel' Gut Gut 
S.r.D 

Komisia prerokovala žiadosť o umiestnenie výstavy medzi stromami na Hviezdoslavovom námestí 
v termine 25.5. - 2.6.2014, vrátane inštalácie 

Uznesenie Č. 9/2014 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie súhlasí s organizovaním 
výstavy medzi stromami na Hviezdoslavovom námestí a žiada aby bola expozícia umiestnená 
odborne, zabezpečené separačnou vrstvou, upevnené ocel'ovým Ian kom a pritiahnuté 
expanderom a upozorňuje na to, aby neboli výstavy umiestnené medzi stromami nepretržite, aby 
mali aj stromy čas na regeneráciu. 

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

4. Výstava na Hviezdoslavom námesti- žiadatel' EDIT Studio, s.r.O. 
Komisia prerokovala žiadosť o umiestnenie výstavy na Hviezdoslavovom námestí v termine 15.8. -
31.8.2014. 



Uznesenie Č. 10/2014 

Komisie pre !lzemné plánovani., miestny rozvoj a žlvo!né prostredie súhlasi s organlzovanfm 
výstavy medzi siromami na Hviezdoslavovom námestí a žiada aby bola expozlcia umiestnená 
odborne, zabezpečené separačnou vrstvou, upevnené oceľovým lankom apriliahnuté 
expanderom a upozorňuje na to, aby neboli výstavy umiestnené medzi stromami nepretržite, aby 
mali aj stromy čas na regeneráciu. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI. O ZDRŽALO SA : 

5. Medzinárodný festival Nová Dráma- žiadateľ Divadelný ústav Bratislava 

Komisia prerokovala žiadosť o organizovanie Medzinárodného 
Hviezdoslavovom námestl v termine 12.5. -17.5.2014. 

Uznesenie č. 1112014 

festivalu Nová Dréma 

o 

na 

Komisie pre územná p/ánovanief miestny rozvoj a životné prostredie súhlasí s organlzovanfm 
výstavy medzí stromami na Hviezdoslavovom námestí a ži_da aby bola expozfcla umiastnená 
odborne, zabezpečené separačnou vrstvou, upevnené oceľovým (ankom a pritiahnuté 
expanderom a upozorňuje na to, aby neboli v~stavy umiestnené medzi stromami nepretržite, aby 
mali aj stromy čas na regeneráciu. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI: O ZDRŽALO SA : 

6. Akcia komunikäcia - žiadateľ Smartmedia solutión, S.r.o. 

Komisia prerokovala žiadosť so akcie komunikácia - umiestnenia domčekov v Medickej záhrade 
v mesiacoch máj - december 2014. 

Uznesenie Č. 1212014 

o 

Komisie pre územné p/.ánovanie] miestny rozvo) a životné prostredie nesúhlas( s týmto zémerom 
a umiestmm/m domčekov v Medickej záhrade. 

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

7. Akcia .Domov-Iavičky" - žiadatel' Spoločenstvo Ladislava Hanusa 

Komisia prerOkovala plánovanú akciu dočasné umiestnenie umeleckej inštalácie "Domov" . lavičky 
v Medickej záhrade v čase 1.4.2014- 31.5.2014. 

Uznesenie Č. 13/2014 

Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie súhlasf len s um/astnením 
časti diela a to iba lavičky v Medickej záhrade. 

S. Akcie v zeleni Iné 

SAl DEŇ RODINY 

Záver: 

3 



KomIsIa hlasovala za túto akciu, ktorá sa má konať dňa 11.5.2014 per rollam a dňa 14.3.2014 
bolo vyjadrenie a hlasovanie zaslaná emailom p. Nagyovej Eve 
v zneni: KomIsIa súhlasI s usporiadanIm tejto akcie 

HLASOVANIE: ZA:4 PR011: l ZDRžALO SA : O 

8BI Akcie na Hviezdoslavovom námestl 

Záver: 

Akcie na ktoré bolo vydané rozhodnutie komisia územné plánovanie, miestny rozvoj a životné 
pre územné plánovanie berle na vedomie: 

Hviezdoslavovo námestle- promenáda B altánok - "Hudobná produkcia absolventov 
súkromných a verejných škôl za účasti skupín Para a Chiki liki tu_a", na dobu 25.4.2014 
od 13,00 do 19,00 hod. 
Hviezdoslavovo námestie - promenáda A - "Karnevalové defilé deti francúzskej školy", 
na dobu 15.4.2014 od 13,30 do 16,00 hod. 
Hviezdoslavovo námestiew promenáda B - IIJarn~ taliansky gastro festival/', na dobu 
23.4.2014 do 28.4.2014 

9. Adaptačné opatrenia k zmene klímy 

Mgr. Michal Drotován odpr"z"ntoval predložený materiál. 

Záver: KomIsia sa bude tomuto materiálu venovať v nasledujúcej komisii. 

10. Materiály do zastupiteľstva. 

N Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č .... /2014 o 
povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky mestskej časti Bratislava
Staré Mesto 
BI Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratlslava-Slaré Mesto č .... /2014 
o určeni školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Mgr. Vasilová Ľuboslava predniesla pripravovan9 materiál. Zmeny sa týkajú zmeny terminu povinného 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zmien vymedzenia 
obvodov a úpravy premenovaných a novovzniknutých ullc v danom obvode. 

UznesenIe Č. 14/2014 

Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie odporúča tieto návrhy na zmenu : 

VZN o určeni školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto: 

Návrh na zmenu: V §4 doplniť ods. 3 
(3) Starosta mestskej časti do dvocll mesiacov odo d~a začlenenia novovzniknutej ulice do školského 

obvodu predloži na rokovanie miestneho zastupiteľstva prlslušný návrh všeobecne záväzného 
nariadenia~ 

Návrh na zmenu: v §3 vypustiť odseky (1), (2), (3) 

Návrh na zmenu: 

Zlúčiť VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 6 VZN o určení 
školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI: O ZDRtALO SA : O 

CI Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č.7./2014 o pešej zóne 

Ing.Tatiana Kratochvllová predniesla predložený materiál a komisia ho prerokovala. 

Uznesenie Č. 15/2014 

4 



Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prosInldie odporú~a !ofiestnemu 

zastupiteľstvu schváliť predloien9 materiál v predloženom ZIlanl 

Zároveil komisia odporúča preskúmat' právomoc mestskej ~astl zo šIatOtu vyhlasovaťpešiu 
zónu vo svojom VZN. 

HLASOVANIE .' ZA: 3 PROI1: O ZDRŽALO SA : O 

11. Rôzne 

11A1 ÚPN Z Kráľovské údolie-Bôrik, ZaD č. 1/2014 

Ing. arch., Mgr. Art. Cemlk predniesol predložený materiál a komisia ho prerokovala. 

Uznesenie Č. 1612014 

Komisie pre územné plánovanie, miestny r02vqj a životné prostredie odporúča stanoviť /lasové 

poradie V}lstavby, s tým, že ako prvé musIa byť zrealizované infrašlrukt(jrne stavby (najmä 

cesty). 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI: O WRŽALOSA: O 

11 BI ÚPN Z Severovýchod 

Uznesenie Č. 17/2014 

KomisIa žiada pána prednostu o zabezpečenia, aby na komisiu pre územnú plánovanIe, miestny 
rozvoj a životné prostredie boli predložené stavebné povolenia súvIsiace s v9stavbou 
Predstaničného priestoru a hlavnej stanice Bratislava. 

HLASOVANIE: ZA: 3 

V Bratislave dňa 2.4.2014 

Cas zahájenia komisie: 14:30 hod. 

Cas ukončenia komisie: 16:30 hod. • . 

1;~Vi(~ predsadnlčka komiSie () A J/ ) 

Soňa Párnlcká 

zapisovateľka komisia 

Jančárová Renáta 

PROI1: O ZDRŽ4LOSA: o 

\ 
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