
Zápisnica Č. 6 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné 

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

17.9.2014 

Prítomní: 

Soňa Párnická 

Ing. Kamil Procházka 

Ing. Pavol Baxa 

Ospravedlnený: 

Mgr. Miroslava Babčanová 

Slavomir Frešo 

Program komisie: 

Hostia: 

Mgr. Michal Drotován 

JUDr. Barátiová 

Tešovičová Diana. Mgr 

1. Návrh VZN o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 
mesta 

2. Dotácie 
3. Návrh obecne chránených územi v MC Staré Mesto 
4. Akcia - výstava ocenených prác fotograf. Súťaže Fotomaratón 2014 - Hviezdoslavovo 

námestie 
5. Materiály do zastupitel'stva. 
6. Rôzne 

Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie - pani Soňa Párnická. 

1. Návrh VZN o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 
mesta 

JUDr. Mária Barátiová predniesla materi"ä! Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré rnesto 
č ... .l2014 O miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozídia v historickej časti mesta na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie Č. 23/2014 

Komisia odporúča prerokovať Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré mesto č .. ..I2014 
o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na územi 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a zapracovať pripomienku Ing. Baxu do predneseného 
materiálu nasledovne; 

1. Názov všeobecne záväzného nariadenia doplniť nasledovne: 11 Všeobecne záväzné nariadenie 
o historickej časti mesta a o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej 
časti mesta na územi mestskej časti Bratislava-Staré Meston. 

2. V § 2 ods. 2 doplniť ďalšie pismeno dl. pod ktorým bude "dunajská promenáda od Starého 
mosta po most Lafranconilf ako historická časť mesta doplnená samostatne. 

3. Ak sa v § 4 pism. d) má znižiť paušálna suma dane z 3 273,00 eur na 1 500,00 eur na 
kalendárny rok, navrhujem paušálnu sadzbu 
primerane znížiť aj v ostatných ustanoveniach. 

4. V § 4 vypustiť pismeno m), pripadne určit' rovnaké sadzby dane za zásobovanie v historickej 
časti mesta podl'a pism. a) až d). 

5. Ak sa v § 4 nevypusti pism. m), v pism. I) za slová" v historickej časti mesta" sa vkladajú 
d'a/šie slová: podl'a § 2 ods. 2 pism. al až cl. 

6. Ak sa v § 4 nevypusti pism. m), za slová "Z dunajskej promenády" sa vkladajú slová "podl'a § 
2 ods. 2 písm. dl u. 

Poznámka: Navrhované zmeny. alebo doplnenia textu sú vyznačené podčiarknutou kunivou. 
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HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI: O ZDRŽALO SA : O 

2. Dotácie 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie zmenu rozpočtu prerokovala 
žiadosti o dotácie a prijala nasledovné uznesenia: 

Uznesenie Č. 24/2014 

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

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

časti Bratislava-Staré Mesto pre žiadateľa BLAHO-BYT, spol. s.r.o. v sume 200,-€ 

Žiadosťzo dňa :18.7.2014 

Názov predkladatera: BLAHO-BYT, spol. s.r.o. 

Názov projektu: Jesenná brigáda na dvore 

Miesto a čas uskutočnenia akcie: október 2014, vnútroblok a predzáhradka Povraznicka, 

Bjomsonova, Záhrebská 

Celkové náklady: 293,-€ 

Požadovaná výška nákladov :293-€ 

Návrh na dotáciu v roku 2014: 200,-€ 

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

Uznesenie č. 25/2014 

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

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

časti Bratislava-Staré Mesto pre žiadateľa Delphia Správa, s.r.o. v sume 200,-€ 

Žiadost'zo dňa :9.9.2014 

Názov predkladatera: Delphia Správa, s.r.o. 

Názov projektu: Rekultivácia centrálneho nádvoria kultúrnej pamiatky v centre Bratislavy 

Miesto a čas uskutočnenia akcie: november 2014, Dostojevského rad 13 

Celkové náklady: l 223,06-€ 

Požadovaná výška nákladov:1 023,06-€ 

Návrh na dotáciu v roku 2014: 200,-€ 

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

Uznesenie Č. 26/2014 

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

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

časti Bratislava-Staré Mesto pre žiadateľa H-Probyt, spol.s.r.o. v sume200,-€ 

Žiadost'zo dňa :9.9.2014 

Názov predkladatera: H-Probyt, spol.s.r.o. 
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Názov projektu: Revitalizácia zelene átria na Grosslingovej ulici 59-61-63 

Miesto a čas uskutočnenia akcie: 9-11. 2014, Grosslingova ulica 59-61-63 

Celkové náklady: 5 932,80-€ 

Požadovaná výška nákladov :5 900-€ 

Návrh na dotáciu v roku 2014: 200,-€ 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROT/: a 
Uznesenie č. 27/2014 

ZDRŽALO SA : a 

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

zastupitel'stvu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto schváli!' dotáciu z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto pre žiadatel'a OZ Priatelia MŠ Javorinská v sume 200,-€ 

Žiadost' zo dňa: 12.9.2014 

Názov predkladatel'a : OZ Priatelia MŠ Javorinská 

Názov projektu: Záhrada plná objavov 

Miesto a čas uskutočnenia akcie: do konca roku 2014,Javorinská 9 

Celkové náklady: 1679,80-€ 

Požadovaná výška nákladov l 315,30-€ 

Návrh na dotáciu v roku 2014: 200,-€ 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI: a 
Uznesenie č. 28/2014 

ZDRŽALO SA : a 

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

zastupitel'stvu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto schválil' dotáciu z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto pre žiadatel'a Nadácia Horský park v sume 200,-€ 

Žiadost' zo dňa :12.9.2014 

Názov predkladatel'a : Nadácia Horský park 

Názov projektu: Tisoradie pri horárni, náhrada vyschnutých tisov na Majakovského ul. 

Miesto a čas uskutočnenia akcie: september - október 2014, Majakovského ul. 

Celkové náklady: 410,-€ 

Požadovaná výška nákladov :300-€ 

Návrh na dotáciu v roku 2014: 200,-€ 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI: a ZDRŽALO SA : a 

Komisia schvaruje tieto dotácie s podmienkou rešpektovania ochranných pásiem v území pri 

realizácii projektov. 

3. Návrh obecne chránených území v MC Staré Mesto 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie pripraví zoznam obecne 
chrimených územi v MČ Bratislava Staré Mesto k listu - žiadosti Magistrátu hl. m. SR Bratislavy 
č.j. 38857/2014. Oddelenie životného prostredia následne pripraví odpoveď na žiadosť. výzvu 
treba poslať aj ostatným poslancom, aby do 30.9.2014 navrhli do zoznamu významnú zeleň 
podl'a pokynov Magistrátu. hl. mesta. 

3 



Záver: Komisia berie na vedomie. 

4. Akcia - výstava ocenených prác fotograf. Súťaže Fotomaratón 2014 - Hviezdoslavovo 
námestie 

Komisia prerokovala plánovanú akciu výstava ocenených prác fotograf. Súťaže Fotomaratán 2014 -

Hviezdoslavovo námestie. ktorá sa bude konať na Hviezdoslavovom námesti 30.10.-30.11.2014 

Uznesenie Č. 29/2014 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie súhlasí s organizovaním 
akcie výstava ocenených prác fotograf. Súťaže Fotomarat6n 2014 - Hviezdoslavovo 
námestie pri dodržaní základných pravidiel pri usporiadaní akcií. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI: O ZDRžALO SA : O 

5. Materiály do zastupiteľstva. 

Komisia pre územné plánovanie. miestny rozvoj a životné prostredie prediskutovala pripomienku 
občanov o projekte ŠAFKO a problematických stavieb v Starom Meste. 

Záver: Komisia odporúča otvoriť diskusiu k týmto témam na najbližšom miestnom 
zastupiteľstve v bode rôzne. 

6. Rôzne 

Pán prednosta Mgr. Kamil Homoľa informoval komisiu o mimoriadnej situácii, ktorá nastala na 
Žižkovej ulici pri zosuve svahu. Zasadal krizový štáb, ktorý odsúhlasil terénne práce nakorko je 
potrebný geologický prieskum. Po vyhodnDtení bude navrhnuté riešenie sanácie. Miestny úrad 
spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia a aj s Magistrátom, pretože sanácia bude veľká 
finančná položka, ktorá bude presahovať možnosti samosprávy. 

Záver: Komisia berie informáciu na vedomie. 

Pán Ing. Procházka Kamil navrhol do zoznamu pamätihodnosti doplniť nasledovné: 
a) Pomnik 4 levy - Pamätnik padlým v 1. svetovej vojne - Alojz Rigele 

pozemky v majetku okresného úradu 

b) Sáltzova lavička v Horskom parku - Rudolf von Sáltz, dlhoročný inšpektor Horského parku 
južný okraj parku na námestičku pri Horárni H.P. 

c) Galéria Horský park 
otvorená 2012, na pozemkoch mesta Bratislavy v správe mestskej časti Staré Mesto, 
prenájom 

d) Železný altán v Horskom parku z roku 1907 
severozápadná časť parku 

Záver: Komisia berie informáciu na vedomie. 

V Bratislave dňa 18.9.2014 

Čas zahájenia komisie: 14:30 hod. 

Čas ukončenia komisie: 16:40 hod. 

predsednička komisie, Soňa Párnická 

zapisovaterka komisie, Jančárová Rená~ I 
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