
Zápisnica Č. 7 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné 

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

dňa 22.10.2014 

Prítomnl: 

Soňa Párnická 

Ing. Kamil Procházka 

Slavomír Frešo 

Ospravedlnený: 

Mgr. Miroslava Babčanová 

Ing. Pavol Baxa 

Program komisie: 

Hostia: 

Mgr. Michal Drotován 

Tichá Martina, Ing. 

Tešovičová Diana, Mgr 

Stanová Zuzana, Mgr. 

1. Návrh obecne chránených území v MC Staré Mesto 
2. Informácia o Prugerke. 
3. Materiály do zastupitel'stva. 
4. Rôzne 

Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie - pani Soňa Párnická. 

1. Návrh obecne chránených území v MC Staré Mesto 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie pripraví zoznam 
obecne chránených území v MČ Bratislava Staré Mesto k listu - žiadosti Magistrátu hl. 
m. SR Bratislavy č.j. 38857/2014. Oddelenie životného prostredia následne pripravi 
odpoveď na žiadosť. 

Záver: 

Poslancom Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zapisovateľka 

komisie pošle e-mailom materiály. Poslanci zašlú svoje návrhy e-mailom p. Párnickej 

ap. Jančárovej na zaradenie do zoznamu významnú zeleň podľa pokynov 

Magistrátu. hl. mesta v termine do 27.10.2014 

2. Informácia o Prugerke. 

Mgr. Stanová Zuzana informovala komisiu o projekte obnovy Prugerky - Staromestskej 
záhrady. Súčasné vedenie mestskej časti začalo takmer bezodkladne po oboznámení sa s 
existenciou a stavom tejto záhrady podnikať kroky smerujúce k zastaveniu jej devastácie a 
získaniu zdrojov na jej záchranu s ciel'om zrevitalizovať záhradu a sprístupniť verejnosti ako 
nový park a plnohodnotný verejný priestor. 

V auguste 2014 bol zamluvnený grant z Finančného mechanizmu EHP a Nórska v rámci 
programu "Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom" v rámci 
spoločného projektu magistrátu a partnerov projektu, v ktorom bude realizovaná projektová 
aktivita MČ Bratíslava-Staré Mesto "Pruger-Wallnerova záhrada v lokalite Horského parku" 
s grantom FM EHP s 5%-ným spolufinancovanim mestskej časti. 
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Projektová zmluva vstúpila do platnosti 18.8.2014. 
Z grantu budú realizované tieto aktivity: 
D záchrana vzácneho mokraďového biotopu a vybudovanie prírodného jazierka 
D bezpečné oplotenie areálu a vybudovanie pri rodných chodníkov 
D úprava a údržba zelene (najmä stromovej vegetácie), prípravy pre komunitnú záhradu 
D rekonštrukcia objektu Domčeka na komunítné centrum 
D vybudovanie oddychového priestoru pergoly s poplnavýmí rastlinami (okolo torza pOvod nej 
historickej balustrády) 

Záver: Komisia berie informáciu na vedomie. 

3. Materiály do zastupitel'stva. 

Ing. Martina Tichá informovala komsiu o aktuálnom stave realizácie Integrovanej stratégie 
rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 

Projekty MČ Bratislava-Staré Mesto v rámci integrovanej stratégie ISRMO OPBK - Mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto: 
Revitalizácia Kmeťovho námestia 
Modernizácia denného stacionára,Záhrebská 9 
Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova 
Modernizácia MŠ Beskydská 
Modernizácia MŠ Vazovova 
rekonštrukcie budovy Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej ulici 6 

Projekty Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblasti (oprávnené výdavky) sú 
financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) s povinným 
spolufinancovaním žiadatel'a vo výške 5 % nasledovným spOsobom: 85 % ERDF, 10 % 
štátny rozpočet, 5 % mestská časť (prijimate/' NFP). 

Finančné plnenie projektov sa predpokladá v rokoch 2014 - 2015, realizácia hlavných aktivít 
v roku 2015. Časová oprávnenosť výdavkov je stanovená do 31.12.2015. 

Záver: Komisia berie informáciu na vedomie. 

5. Rôzne 

Poslanci Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie Miestneho 
zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto poďakovali oddeleniu životného 
prostredia a zapisovate/'ke komisie za spoluprácu 

V Bratislave dňa 23.10.2014 

Čas zahájenia komisie: 14:30 hod. 

Čas ukončenia komisie: 15:30 hod. 

predsedníčka komisie, Soňa Párnická 

zapisovate/'ka komisie, Jančárová Renátr ~ 
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