
Zápisnica Č. 4 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životného 
prostredie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 

7.6.2012 

Prítomní: 
Soňa Párnická 
Mgr. Miroslava Babčanová 
Ing. Kamil Procházka 
Slavomír Frešo 

Neprítomní: 
Ing. Pavol Baxa 

Program Komisíe: 

1. Stav v Medickej záhrade po Cirkulart 

Hostia: 

Bániová Zuzana. Ing. 
Drotován Michal 
Černfk Silvester, Ing. arch., Mgr. art. 
Barátiová Mária,JUDr. 
Stanová Zuzana, Mgr. 

2. Podmienky pre pripravované akcie v Medickej záhrade- najbližšie Gurmán Fest, Orange 
3. Dotácie 
4. Určíť podmienky na súťaž o Najkrajší balkón V MČ 
5. Rôzne 

Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie - pani Soňa Párnická. 

1. Stav v Medickej záhrade po Cirkulart 

Ing. Báníová Zuzana oboznámila komisiu o prevzatí Medickej záhrady po akcii Cirkulart. Odovzdanie 
sa uskutočnilo 17.5.2012. Na základe obhliadky verejného priestoru nebolo zistené poškodenie 
parkovej zelene, mobiliáru ani oplotenia záhrady. Medická záhrada bola prevzatá v neporušenom 
stave. 

Záver: Komisia berie na vedomie. 

2. Podmienky pre pripravované akcie v Medickej záhrade- najbližšie Gurmán Fest, 
Orange 

Mgr. Stanová Zuzana oboznámila komisiu s akciami, ktoré sa majú konať v Medickej záhrade. 

Akcia Gurmán Festíval2012 sa má konať od 14.6. - 18.6.2012, s tým, že 14.6. 2012 má byť montáž 
a 18.6.2012 demontáž zariadeni. Hlavným organizátorom je Gurman club,s.r.o. Spoluorganizátorom je 
Mestská časť Staré mesto. Dojednanie podmienok zmluvy za Mestskú časť zabezpečuje Ing. Ernest 
Huska. Bude zložená kaucia na účet Mestskej časti vo výške 5000€ a v prípade poškodenia parkovej 
zelene, mobiliáru, alebo oplotenia záhrady bude kaucia použitá na odstránenie škôd. 
Akcia Orange, bude vlastne Street Artový festival. Orange požiadali o zvláštne užívanie verejného 
priestranstva, a podl'a VZN budú platiť miestnu daň. Kedy bude akcia?? 
Pani Stanová sl'úbila, že dodá ešte ďalšie podklady. 

- Pani Párnická zdôraznila, že pri akciách, ktoré sa konajú v zeleni a hlavne v historických 
záhradách IMedická, Grasalkovičová I, musí byť vždy stanovisko orgánu ochrany ŽP MČ, a 



to aj pri povoľovaní projektu a aj pri následnom odovzdávaní, pretože každá akcia je 
iná, zaberá iný priestor a má napr, iný mobiliar a pod. Pri akcii v historických záhradách/NKP/, 
musí byť súčasťou povolenia aj stanovisko KPU, čo musí byť aj súčasťou zmluvy. Pre ochranu 
zelene slúži platné VZN č.8/1993 hlavného mesta a zákon o ochrane prírody 543/2002. 
Akcie, ktoré sa konajú na týchto miestach, by mali byť v prvom rade pre širokú verejnosť. 

- Ing. Kamil Procházka navrhol, aby bola vypracovaná norma, kde budú striktne určené pravidlá 
na užívanie Medickej a Grasalkovičovej záhrady na takéto akcie, pretože sú to NKP, ktoré 
treba chrániť. 
Mgr. Babčanová vyjadrila nesúhlas s týmito akciami konanými v Medickej záhrade. 

- Pán poslanec Frešo Slavomír navrhol aby pri akejkoľvek akcii bol zodpovedný pracovník MČ. 
- Pán Drotován navrhol komisii, že urči pracovníka z referátu verejného poriadku a čistoty, aby 

pri konani akcie dozeral na to, aby sa nepoškodila zeleň a stromy v Medickej záhrade. 
- Pri preberaní Medickej záhrady bude prítomný Ing. Marcel Rapoš z odd. životného prostredia. 

UZNESENIE Č. 5/2012 

Komisia berie na vedomie akciu Gurmán Fest, s tým že musia byť dodržané podmienky 
kontroly pracovn/kom MČ a nesmie byt' poškodzovaná zeleň, ale musi byt' chránená v súlade 
s platným VZN a zákona o ochrane prirody. 

UZNESENIE Č. 6/2012 

Komisia berie na vedomie akciu Orange v Medickej záhrade s tým, že žiada, aby usporiadate/' 
zabezpečil špeciálny povrch pod stoličky na záchranu trávnika a aby dodržal všetky podmienky 
týkajúce sa ochrany prirody, NKP, poriadku a platných VZN, tak aby nedošlo k poškodzovaniu 
zelene. 

3. Dotácie 

Žiadosť 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€. Žiadosť 
bolo potrebné doplniť potvrdenie od správcu. Po doplnení znova prerokované v komisii. 

UZNESENIE Č. 7/2012 

Komisia schvaJ'uje dotáciu pre obyvate/'ov bytov Sienkiewiczova 4 vo výške 300 € na zeleň. 

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

Žiadosť podaná 6.6.2012 č.j. 24518/2012 žiadateľom Nadácia Horský park. Žiadosť bola podaná za 
účelom dosadenia sadbového materiálu vo výške 535€ na 2 trojuholníkové parčíky na strete ulíc 
Novosvetská, Majakovského, Bohúňova, Lesná a Nekrasovova. 

UZNESENIE Č. 8/2012 

Komisia schvaJ'uje dotáciu pre Nadáciu Horský park vo výške 250 € na sadbový materiál. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI: O ZDRŽALO SA: 1 

4. Určit' podmienky na sút'až o Najkrajši balkón V MČ. 

Bod bol vypustený z programu, bude prerokovaný na nasledujúcej komisii. 



5. Rôzne 

V bode rôzne bolo prerokované: 

STANOVISKO miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto k návrhu 
VZN hlavného mesta SR Bratislavy Č • • ../2012 z ... o úprave podmienok predaja, podávania alebo 
používania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných 
verejne prístupných miestach na územi hl. mesta SR Bratislavy s pripomienkami uvedenými 
v stanovisku miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Staré mesto. 

JUDr. Barátiová Mária oboznámila komisiu s Návrhom VZN hlavného mesta SR Bratislavy 
č ... .I2012 z ..... o úprave podmienok predaja, podávania alebo používania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných verejne prístupných miestach na území 
hlavného mesta SR Bratislavy. Hlavné mesto požiadalo mestskú časť Staré mesto o stanovisko 
k tomuto návrhu. Mestská časť svoje pripomienky uviedla v stanovisku MČ. 

UZNESENIE Č. 9/2012 

Komisia odporúča Miestnemu zastupitel'stvu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto schváliť 
stanovisko k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy Č • .. .12012 z ... o úprave podmienok 
predaja, podávania alebo používania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného 
stravovania alebo na iných verejne pristupných miestach na územi hl. mesta SR Bratislavy 
v predloženom znení .. 

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

Pani Párnická upozornila na zlý stav stromov v exterierových sedeniach na Hviezdoslavovom 
námesti, ktoré boli v tom čase práve orezané. Žiada aby bol okamžite vykonaný dohl'ad orgánu 
ŽP MČ. Stromy evidentne nemajú dostatok živin, vlahy a starostlivosti. 

1. Reštaurácia Bistro PETITE PROVENCE na č.25, má v exterierovom sedení zabratý jeden 
strom. Strom je zaliaty do pódia, na kôre má znaky hubovej choroby a poškodenia. Je zrejmé, 
že nemá dobré podmienky na prežitie. 

2. Reštaurácia Kogo hneď vedl'a Petit Provence má zabraté v dvoch exterierových sedeniach 
dva stromy, ktoré sú v katastrofálnom stave. Olúpané a odreté kusy kôry. 

Komisia berie na vedomie. 

V Bratislave, 7.6.2012 

Čas začatia komisie: 14:00 hod. / 

Čas ukončenia komisie: .15:"J!ľd. ~' 
Soňa Párnická ~ Á' 
Predsedníčka komisie 

Jančárová Renata ///1 17 . 

Zapisovatel'ka komisie (1/\ 
ľ 


