
Zápisnica Č. 2 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné 
prostredie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 

16.4.2012 

Pritomni: 
Soňa Párnická 
Mgr. Miroslava Babčanová 
Ing. Pavol Baxa 

Neprítomní: 
Slavomír Frešo 
Ing. Kamil Procházka 

Program Komisie: 

1. Informácia - trhovisko Malý trh 

~ Stav ÚP zóny Chalúpková 

Hostia: 

Ing.arch.Katarina Kantorová.CSc. 
JUDr. Barátiová Mária 

3. Návrhy MČ k zmenám UP ZaD 03 
4. MČ k pripravovanému novému ÚP hl. mesta 

5. Dotácie podl'a VZN mestskej časti Bratislava -Staré Mesto č. 2/2009 
6. Rôzne 

Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie - pani Soňa Párnická. 

1. Informácia - trhovisko Malý trh 

JUDr. Mária Barátiová informovala komisiu o plánoch mestskej časti znovuzriadiť trhovisko 
na ulici Malý trh. Proti tomuto zámeru však mestská časť už obdržala od občanov bývajúcich na ulici 
Malý trh č. 2 a Mlynské nivy Č. 1 sťažnosť a zistilo sa. že sú tam aj technické problémy. Zvažuje sa 
preto aj druhá alternatíva. t.j. vylepšiť a zmodernizovať už fungujúce trhovisko na Poľnej ulici. Je 
vyhotovená vizualizácia oboch trhovisk. ktoré boli členom komisie predložené k nahliadnutiu. 

ZÁVER: Mgr. Miroslava Babčanová nesúhlasí so zriadenim trhoviska na Pol'nej ulici, 
skôr sa prikláňa k Malému trhu. Ing. Pavol Baxa sa vyjadril, či vôbec 
potrebujeme takýto trh v Starom meste. P'párnická povedala, že trhy sú 
tradicia aj v iných europskách mestách, a sú alternatívou k nákupným 
centrám, pre priamy kontakt s predajcom a verejný priestor na stretávanie so 
známymi. 

Komisia berie na vedomie túto informáciu 

2. Stav ÚP zóny Chalupkova 

Ing. arch. Kantorová uviedla informáciu o stave spracovania ÚPN Z Chalupkova. Odd. 
územného rozvoja pripravilo materiál upraveného návrhu predmetného ÚPN Z Chalupkova na 
rokovanie komisii. resp. následne na rokovanie MZ MČ Bratislava - Staré Mesto. V zmysle interných 
pokynov na predkladanie materiálov do komisii bude po rozhodnutí p. starostky predložený na 
najbližšiu komisiu. 
(V súvislosti s materiálom sa na MČ obrátila skupina PENTA s požiadavkou na zohľadnenie jej 
preferovaného riešenia. ktoré nebolo súčasťou prerokovanej dokumentácie a predstavuje zmenu 
koncepcie na cca Y. územia.) 



ZÁVER: Komisia odporúča materiál poslať na Krajský stavebný úrad na posúdenie 
v zmysle §25 SZ, aby sa stihla 30 dňová lehota na vyjadrenie. 

3. Návrhy MČ k zmenám UP ZaD 03 

Ing. arch. Kantorová informovala komisiu. že MČ nebola oslovená na podávanie návrhov na 
ZaD 03, tieto by mali byť metodického charakteru a preto návrhy na tieto úpravy je potrebné čerpať 
zo zamietnutých požiadaviek k predchádzajúcim etapám spracovania vrátane ZaD. 

ZÁVER: Ing. Baxa navrhol aby v rámci stanoviska, resp. návrhov MČ Bratislava-
Staré Mesto bola uvedená aj požiadavka: vypustiť z ÚPN hl. mesta 
terminologický pojem apartmánové bývanie s tým, že je potrebné definovať 
funkčné využitie pozemkov a stavieb v zmysle zákona č. 50/1976 - Stavebný 
Zákon. (Súčasný termín totiž umožňuje špekulatívne uplatňovanie v praxi -
nevíemejednoznačne defínovaťčije to bytová, alebo nebytová budova). 

4. MČ k pripravovanému novému ÚP hl. mesta 

Ing. arch. Kantorová k tomuto bodu uviedla nasledovné: K prípravným prácam pre nový 
ÚPN hl. m. Bratislavy sa Mé vyjadrila listom, v ktorom formulovala požiadavky na doplnenie 
materiálu o konkrétne požiadavky (napr. rozšírenie potrebných špecifických analytických podkladov, 
predovšetkým územ ný generei dopravy) 

ZÁVER: Komisia berie na vedomie túto informáciu 

5. Dotácie pod!'a VZN mestskej časti Bratislava -Staré Mesto č. 2/2009 

Na komisii boli predložené 4 žiadosti o dotácie. 

Žiadosť č.l: podaná 12,4.2012 č.j. 15817/2012 žiadatel'om Ing. Borisom Procházkom. Žiadosť 
bola podaná za účelom skrášlenia predzáhradky na Sienkiewiczovej ulici č,4 vo výške 307,31€ 

ZÁVER: Komisia žiada doplniť túto žiadosť o to kto je správca, resp. či majú založené 
spoločenstvo vlastníkov. Na žiadosti chýba pečiatka. 

Žiadosť Č. 2: podaná 27.3.2012 č.j. 13391/2012 žiadatel'om Základná organizácia Slovenského 
zväzu záhradkárov Červený križ. Účelom projektu má byť "Návšteva celoštátnej záhradkárskej 
výstavy GARTENBAUMESSE v Tullne - Rakúsko. Požadovaná výška dotácie 490€. 

ZÁVER: Komisia túto žiadosť zamieta. 

Žiadosť č.3: podaná Vlastníkmi bytov a NP bytového domu Palisády 23 - Koreničava 2, v zastúpení 
správcu Bytokomplet-D, s.r.o. Žiadosť podaná na rekultiváciu dvora a predzáhradky bytového domu 
Palisády 23- Koreničova 2. Požadovaná výška dotácie 500€. 

ZÁVER: Komisia žiada doplniť žiadosť o situačný nákres výsadby zelene a rozpočet 
o aký druh výsadby pôjde. Doplniť, kto je vlastníkom predmetného 

pozemku. 

Žiadosť Č. 4: podaná Detskou organizáciou Bratislavský Fénix. Názov projektu: Učíme sa sadiť 
stromy. Organizácia žiada dotáciu vo výške 450€ na akciu, ktorá sa má konať v Devínskej Novej Vsi. 



ZÁVER; Komisia túto žiadosť zamieta. 

V Bratislave, 16.4.2012 

Čas začatia komisie: 15:00 hod. 
Čas ukončenia komisie: 16:30 hod. 

Soňa Párnická 
Predsedníčka komisie gw 
Jančárová Renata s~ /l ( 
Zapisovatefka komii V l 

) 


