
Zápisnica Č. 6 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné 
prostredie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 

26.10.2011 

Pritomní: 
Soňa Párnická 
Ing. Pavol Baxa 
Slavomír Frešo 
Mgr. Miroslava Babčanová 

Ospravedlnení: 
Ing. Kamil Procházka 

Program Komisie: 

Hostia: 
Kardelis Soňa, JUDr. 
Oravec Rudolf, Mgr. 
Černík Silvester, Ing. arch., Mgr. art. 
Rapoš Marcel, Ing. 

1.Solenie v Starom Meste- uplatnenie VZN a iné problémy s tým súvisiace 
2.Problémy so zriadením zberného dvora pre MČ 
3.Dotácie 
4.lnlo o spolupráci MČ s Veposom - úloha z uznesenia komisie 
5.Úloha-lnformovanie komisie oddelením UP- referátom ŽP o vel'kých projektoch -kde hrozí 
likvidácia zelene 

napr. Predstaničné nám. 
6. Informácia z oddelenia územného plánovania 

-o obstarávaní nového UP hl.mesta 
-stav stavebná uzávera - Chalúpkova 
-stav UP zóny PKO a stavebnej uzávery 
-k navrhovaným projektom v Starom Meste 

7.Materialy k MZ 
S.Rôzne. 

Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie - pani Soňa Párnická. 

1 . Solenie v Starom Meste- uplatnenie VZN a iné problémy s tým súvisiace 

Túto tému sme otvorili z dôvodu, že VZN nie je vykonatel'né takým spôsobom, ako požadujú občania 
cez poslancov za MČ a to tak, že žiadajú MČ aby im doviezla posypový materiál, lebo tento existuje 
iba v 30-50 kg vreciach a starší občania nemajú možnosť si ho doviesť. MČ nemá doteraz prehl'ad o 
počte občanova lokalitách, ktorých by sa toto VZN dotýkalo. Boli prizvaní pracovnici z Oddelenia 
obchodu, verejného poriadku a miestnych daní, aby sa ako zodpovední za túto činnosť v MČ vyjadrili 
k problému. 

JUDr. Soňa Kardelis vysvetlila znenie VZN mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 
Č. 1/2011 z 15 februára 20110 dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 
Bratislava -Staré Mesto. Riešilo sa hlavne súčasné znenie § 4 Čistenie chodníkov bod (5) a to: 
"Mestská časť môže poskytnúť fyzickej osobe s tlValým pobytom na území mestskej časti, ktoná sa 
v súvislosti s plnením povinností pod/'a odsekov 1 až 4 ocitne v stave náhlej núdze, 4 a ktorej príjem 
a príjem fyzických osôb, ktoré sa s ňou v náhlej núdzi spoločne posudzujú, nepresahuje 2,5 násobok 
sumy životného minima,5) peňažnú pomoc pod/'a osobitného predpisu. ')" 

Ing. Baxa navrhol zmenu VZN, v tom zmysle, aby nebol občanom poskytovaný finančný príspevok, 
ale priamo posypový materiál. 

5) Zákon Č. 60112003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
6) § 4 ods. l písm. b) všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Staré Mesto Č. 1012010. 



Členovia komisie zdôraznili, aby boli tieto informácie medializované a aby bol jasný mechanizmus 
prihlasovania obyvateľov. 

Činnosť je v kompetencii Mgr. Oravca vedúceho Oddelenia obchodu, verejného poriadku a 
miestnych daní, ktorý I túto možnosť prerokuje s prednostom MČ. Riešenie problému je dosť 
naliehavé, pretože zimné obdobie je blízko. 

UZNESENIE č. 15/2011 
Komisia navrhuje prednostovi zabezpečiť novelizáciu VZN č. 1/2011 z 15 februára 2011, a to 
aby občanom bol namiesto finančnej pomoci poskytovaný posypový materiál. 
Komisia navrhuje toto znenie § 4 Čistenie chodnikov - Novelizovaný ods. 5: 

"Mestská časť môže poskytnúť fyzickej osobe s trvalým pobytom na územi mestskej časti ,ktorej 
jediným príjmom je predčasný, starobný, alebo invalidný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti 
so zárobkovo činnými osobami ( ďalej len" dôchodca'J obývajúcej rodinný dom posypový materiál, 
ktorý bude potrebný na plnenie povinností podľa odsekov 1 až 4. " 

Komisia zároveň žiada, aby bol presne určený mechanizmus prihlasovania a pridel'ovania 
posypového materiálu a medializáciu pre občanov. 

Návrh možného doplnenia bodu 6 k mechanizmu prideľovania: 

"Posypový materiál môže byť poskytnutý na základe telefonickej požiadavky dôchodcu na Miestny 
úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto od 10. novembra príslušného kalendárneho roka do 
10.marca nasledujúceho roka na referát verejného poriadku a čistoty číslo telefónu 259246363, alebo 
osobne na pracovisku prvého kontaktu. 
Status dôchodcu bude po telefonickom nahlásení potreby posypového materiálu overovaný 
inšpektormi verejného poriadku po predložení ich služobných preukazov. Inšpektor verejného 
poriadku dohodne s dôchodcom termín dovozu posypového materiálu. " 

2.Problémy so zriadením zberného dvora pre MČ 

Pani Párnická informovala komisiu o zrušení zberného dvora na Bazovej ulici. Mestská časť nemá 
svoj zberný dvor, preto môžu občania využiť len zberný dvor OLO na Ivánskej ceste 22, ktorý je pre 
nich veľmi ďaleko. V auguste bola Mgr. Miroslava Pagáčová z referátu riadenia a koordinácie 
projektov informovaná o vhodnej lokalite na zriadenie zberného dvora určeného na zber biologického 
odpadu na Lovinského ul. - parc.č. 4757/27, list vlastnictva Č. 10- areál bývalých zberných surovín. 
Projekt nakoniec podaný nebol. 

UZNESENIE Č. 16/2011 

Komisia sa uzniesla na tom, že MČ SM vytypuje lokality na zberný dvor a vyzve Hlavné 
mesto, aby zriadilo zberný dvor. 

3.Dotácie. 
Bod Č. 3 bol vypustený nakoľko nebola podaná žiadna nová žiadosť o poskytnutie dotácie. 

4.lnfo o spolupráci MČ s Veposom - úloha z uznesenia komisie 

Pani Párnická informovala komisiu o spolupráci. Momentálne nie sú žiadne problémy, ktoré by sa 
týkali spolupráce s organizáciou VEPOS. Sú vykonávané priebežné kontroly, práce sú urobené 
podľa dohodnutého harmonogramu. V súčasnosti neevidujeme ani žiadne sťažnosti na údržbu 
zelene. 

5.Úloha-lnformovanie komisie oddelením UP- referátom ŽP o vel'kých projektoch -kde hrozí 
likvidácia zelene 
Pani Párnická zdôraznila, že komisia by mala byť informovaná o chystaných velkých výruboch na 
verejných priestranstvách a s tým spojenej likvidácie zelene v Starom Meste, pretože pri takomto 
procese občania vyjadrujú nespokojnosti a oslovujú poslancov, ktori vlastne nemajú rovnako 



o takejto činnosti informácie. Občanov napr. znepokojuje vel'ký projekt prebudovania Predstaničného 
námestia, kde hrozí likvidácia vyše 600 stromov a kríkových skupín. 
Ing. Baxa žiada odd. UP, aby sa starostlivo posudzovalo kde a ako je robená náhradná výsadba, 
aby stromy v stromoradí boli vysádzané a upravované tak, aby napr. netienili dopravné značenie. 
Pán Frešo navrhol, aby sa monitorovali aj žiadosti o výruby a aby boli tiež uverejňované na internete 
ako aj rozhodnutia o výrube. 

UZNESENIE č. 17/2011 

Komisia žiada prednostu, aby bolí na internete na stránke MČ uverejňované žiadosti 
a rozhodnutia o výruboch stromov na verejných priestranstvách a rovnako aj výruby prí 
veľkých investičných projektoch. 

6.lnformácia z oddelenia územného plánovania o obstarávani nového UP hl. mesta 
Ing. Arch. Černík Silvester, Mgr. art. informoval komisiu o obstarávaní nového ÚP hl. mesta SR 

Bratislavy: 
- na základe rozhodnutia vedenia mesta bola možnosť podávať podnety k tvorbe nového ÚP hl. 
mesta SR Bratislavy predlžená do polovice novembra 2011, tj. obstarávanie nového ÚP hl. mesta 
SR Bratislavy je v procese. 

Komisia berie danú informáciu na vedomie. 

-stav stavebná uzávera - zóna Chalúpkova 
Ing. arch. Klobušiaková informovala komisiu o prebiehajúcom konani Stavebnej uzávery v zóne 
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. 
Vo veci bolo vydané (13.9.2011) zmenené - súhlasné záväzné stanovisko HI. mesta SR Bratislavy. 
Stavebný úrad oznámil v zmysle §33 ods.2 správneho poriadku nový podklad rozhodnutia 
účastníkom konania a stanovil lehotu na vyjadrenie. Boli vznesené námietky účastníkov konania voči 
záv. stanovisku dotknutého orgánu. Ďalší postup bude v zmysle §104b/odsA zákona 50/1976 zb. 
v platnom znení. 

Komisia berie danú informáciu na vedomie. 

-stav UP zóny PKO a stavebnej uzávery 

Ing. arch. Klobušiaková informovala komisiu o prebiehajúcom konani o stavebnej uzávere PKO. 

- Boli podané 2 podnety na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere 18.4.2011 a 20A.2011. 
- Existuje aj Uznesenie MZ Hl.m.SR č. 719/2005, ktoré zaväzuje primátora požiadať o vyhlásenie 
stavebnej uzávery.(Konanie bolo v minulosti začaté, ale bolo zastavené pre nedoplnenie podkladov. ) 
- 15.6.2011 požiadal stavebný úrad Hlavné mesto o súčinnosť pri zabezpečovani podkladov k 
rozhodovaniu o stavebnej uzávere (na základe podnetov z 18A.2011 a 20A.2011 ) Dňa 29.9.2011 
bolo doručené stavebnému úradu kladné záväzné stanovisko Hlavného mesta k návrhu na vydanie 
stavebnej uzávery a dňa 19.9.2011 boli stavebnému úradu doručené informácie o obstarávaní 
Územného plánu zóny Bratislavské nábrežie. Konanie prebieha. 

Komisia berie danú informáciu na vedomie. 

-k navrhovaným Droiektom v Starom Meste - administratívna budova Čulenova 
Ing. Arch. Černik Silvester, Mgr. art. informoval komisiu o navrhovaných projektoch v Starom 
Meste: 
- aktuálne "Administratívna budova Čulenova, Bratislava", dňa 21.10.2011 prebehlo prerokovanie k 
ElA budove Ministerstva životného prostredia SR, na Hanulovej ulici 5/0 v Bratislave, kde sa 
konštatoval rozpor z ÚP hl. mesta SR Bratislavy. 



Komisia berie danú informáciu na vedomie. 

Bod Č. 7 a 8 bol vypustený z programu 

V Bratislave, 26.10. 2011 

Čas začatia komisie: 15:30 hod. 
Čas ukončenia komisie: 17:00 hod. 

Soňa Párnická 
Predsedníčka komisie 
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(/ 

\ 


