
Zápisnica Č. 1 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné 
prostredie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 

14.3.2012 

Hostia: 
Prítomní: 
Soňa Párnická Mgr. Mikulková Marta 
Mgr. Miroslava Babčanová 
Slavomír Frešo 

Ing. arch Černík Silvester, Mgr. art. 
Ing.Pavlovíč Jaroslav, 

Ing. Kamil Procházka JUDr. Barátiová Mária 

Neprítomní: 
I ng. Pavol Baxa 

Program Komisie: 

L Návrh VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky 

2. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 

miestach v mestskej časti Bratislava -Staré 

3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2012 z 27. marca 2012 o výške 

úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 

v zriaďovatel'skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

4_ Dotácie podl'a VZN mestskej časti Bratislava -Staré Mesto č. 2/2009 
5_ Povol'ovanie reklamných zariadení v súčinností s VZN č. 11/2010 
6_ Stavba na Beblavého ulici - súčasný stav 

7. Rôzne 

Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie - pani Soňa Párnická. 

1. Návrh VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky 

JUDr. Mária Barátiová vysvetlila znenie VZN mestskej časti Bratislava- Staré Mesto Č. .../2012 z 
..... 2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej 
časti Bratislava- Staré Mesto. 

V súlade s uznesením mestského zastupitel'stva hlavného mesta SR Bratislavy Č. 790/1998 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydáva trhové poriadky pre všetky trhové miesta zriadené na jej 
území. Potreba prijať nové VZN vyplýva zo skutočnosti, že sa pripravuje znovuzriadenie trhoviska 
na ulici Malý trh a ako priestory na usporiadanie príležitostných trhov navrhujeme určit' aj Panenskú 
ulicu, Chorvátsku ulicu a Jakubovo námestie. 
Navrhujeme zrušiť trhový poriadok pre Starú tržnicu na Námestí SNP, pretože uznesením 
mestského zastupitel'stva Č. 466/2012 bod B. zo dňa 2.2.2012 bolo schválené využitie Starej tržnice 
na organizáciu kultúrnych, spoločenských a iných podujatí. 

Zriadenie nového trhoviska a príležitostných trhov nebude mať dopad na rozpočet mestskej časti. 

UZNESENIE Č. 1/2012 

Komisia súhlasi a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu prijať VZN mestskej časti Bratislava
Staré Mesto Č • .. ./2012 z ..... 2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovani služieb na 
trhových miestach v mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v predloženom znení. 

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



2. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach v mestskej časti Bratislava -Staré 

JUDr. Mária Barátiová vysvetlila znenie VZN mestskej časti Bratislava- Staré Mesto .. ./2012 z 
.... 2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej 
časti Bratislava -Staré mesto. 

Potreba prijať nové všeobecne záväzné nariadenie vyplýva zo skutočnosti, že sa pripravuje 
znovuzriadenie trhoviska na ulici Malý trh a ako priestory na usporiadanie príležitostných trhov 
navr11ujeme určiť Panenskú ulicu, Chorvátsku ulicu a Jakubovo námestie. Občania pozitívne 
reagovali na podujatie na Panenskej ulici, ktoré malo charakter príležitostného trhu a dali podnet aj 
na iné miesta, kde by takého príležitostné trhy uvítali, preto navrhujeme rozšíriť zoznam o uvedené 
miesta. 

Zo všeobecne záväzného nariadenia sa vypúšťa Stará tržnica na Námestí SNP, pretože 
uznesením mestského zastupitel'stva Č. 466/2012 bod B. zo dňa 2.2.2012 bolo schválené využitie 
Starej tržnice na organizáciu kultúrnych, spoločenských a iných podujatí. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje najmä druh predávaných výrobkov a poskytovaných 
služieb, druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov, trhové dni, predajný a prevádzkový 
čas, zákaz predaja niektorých výrobkov, práva a povinnosti správcu trhoviska, povinnosti 
predávajúcich na trhových miestach, orgány dozoru, sankcie za porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov a ďalšie skutočnosti dôležité z hladiska obce. 

Zriadenie nového trhoviska a príležitostných trhov nebude mať dopad na rozpočet mestskej časti. 

UZNESENIE Č. 2/2012 

Komisia súhlasi a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu prijať VZN mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č . . ../2012 z ____ .2012 podmienkach predaja výrobkov a poskytovani služieb na 
trhových miestach v mestskej časti Bratislava -Staré Mesto v predloženom znení. 

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

3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2012 z oo. 2012 o výške 
úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Mgr. Mikulková Marta vysvetlila znenie VZN mestskej časti Bratislava- Staré Mesto .. ./2011 o výške 
úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriad'ovatel'skej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto poskytuje prostredníctvom Seniorcentra Staré Mesto sociálne 

služby . Zmena sa týka názvov zariadení : zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, 
zariadenie opatrovatel'skej služby, denný stacionár, terénna opatrovatel'ská služba. Každý typ 
zariadenia má inú náročnosť a výšky úhrad za sociálne služby budú od toho odvodené. 

UZNESENIE Č. 3/2012 

Komisia súhlasi a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu prijať VZN mestskej časti Bratislava
Staré Mesto č. .../2012 z 27.3.2012 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za 
poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava
Staré Mesto v predloženom znení. 

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



4. Dotácie podľa VZN mestskej časti Bratislava -Staré Mesto č. 2/2009 

Na MÚ Bratislava Staré mesto bola dňa 1.3.2012 prijatá žiados!" o dotáciu občianskym združením 
KLUB HAPPYLAND. Na projekt EkoHappyland 2012 (ochrana a tvorba životného prostredia) 
združenie žiada dotáciu vo výške 1000€. Akcia sa má uskutočni!" v Medickej záhrade v máji 2012. 
Ciel'om podujatia je výchova k ochrane a tvorbe živ. prostredia, spolupráca detí s rodičmi a rodičov 
s deťmi nenútenou hravou formou. 

Predsedníčka komisie Soňa Párnická informovala komisiu o návrhu uverejni!" do Staromestských 
novín informáciu o možnosti podávania žiadostí o dotáciu. Na rok 2012 bola schválená celková suma 
na dotácie vo výške 1500€. 

UZNESENIE Č. 4/2012 

Komisia schval'uje KLUBU HAPPYLAND dotáciu vo výške 200 € na projekt EkoHappyland 
2012 na materiál a pomôcky (farby, lepidlá, látky, krepový papier, výkresy, fotografie, náučné 
knihy, atlasy ... ). 

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

~ Povoľovanie reklamných zariadení v súčinností s VZN č. 11/2010 

Komisia si vyžiadala informáciu zo stavebného úradu o uplatňovaní VZN o reklamách v praxi 
a prípadných problémoch, ktoré sa v tejto súvislosti vyskytujú. 
Ing. Jaroslav Pavlovič informoval komisiu, že stavebné oddelenie vydáva rozhodnutia o reklame 
v súčinnosti s VZN Č. 11/2010. 
Vo februári 2011 prokurátor vydal protest proti zneniu VZN. Mestské zastupitel'stvo protestu 
prokurátora nevyhovelo a prokurátor dal podnet na Krajský súd. 
Stavebný úrad nadalej rozhoduje podl'a VZN č.11/2010 ako platného právneho predpisu. 
Väčšina reklamných zariadení nebola v súlade s VZN. Mestská časť v týchto prípadoch vyzvala 
stavebníka na doplnenie dokladov. Krajský stavebný úrad z tohto dôvodu zrušil viacero vydaných 
rozhodnutí stavebného úradu. 
Preto má stavebný úrad prerušených niekol'ko konaní ohl'adom reklamných zariadení do vynesenia 
rozsudku Krajského súdu ako predbežnej otázky. 

Záver: Komisia berie na vedomie 

6. Stavba na Beblavého ulici - súčasný stav 

Ing. Pavlovič informoval komisiu, že na stavbe Beblavého bol vykonaný Štátny stavebný dohl'ad a na 
mieste zistil, že stavba je v rozpore so stavebným povolením. Stavebný úrad vyzval stavebníka na 
zastavenie prác. Stavebník musí požiadať stavebný úrad o dodatočné stavebné povolenia. 

Záver: Komisia berie na vedomie. 

V Bratislave, 14.3. 2012 

Čas začatia komisie. 15:00 hod. 

Soňa Párnická ! /I 1 

Predsedníčka komisie , vl 
Jančárová Renata I 
Zapisovatel'ka komisie r 


