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

13.8.2012 

Prítomní: 
Soňa Párnická 
Ing. Kamil Procházka 
Slavomír Frešo 

Neprítomní: 
Mgr. Miroslava Babčanová 
Ing. Pavol Baxa 

Program Komisie: 

Hostia: 

Tichá Martina, Ing. 
Stanová Zuzana, Mgr. 
Bániová Zuzana, Ing. 
Hollá Lenka, Mgr. 

1. Stav v Medickej záhrade po ohlásených akciách. 
2. Informácia o možnosti získania grantov pre podporu a ochranu ŽP 
3. Pridanie prvkov do detského ihriska pre väčšie deti v Medickej záhrade 
4. Preskúmat' možnost' umiestnenia detského ihriska na zverenej časti Šafárikovho nám. 
5. Určit' podmienky na sút'až o Najkrajší balkón v MČ Staré Mesto 
6. Rôzne 

Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie - pani Soňa Párnická. 

l. Stav v Medickej záhrade po ohlásených akciách. 

Ing. 8ániová Zuzana informovala komisiu o stave Medickej záhrady po akciách. Záhrada bola daná do 
pôvodného stavu ako bola pred konaním akcií. Na bráne sú osadené nové otváracie hodiny. 

Mgr. Stanová Zuzana informovala komisiu, že sa tam v súčasnej dobe neplánujú žiadne akcie a 
informovala, že prebieha zbierka na zväčšenie ihriska . Dohodli sme sa, že nové prvky by mohli byť 
umiestnené na trávnatom podklade. 

Komisia žiada Mgr. Stanovú o dodanie zmluvy členom komisie Mestskej časti Staré-Mesto s Dell. 
Ing. Kamil Procházka poukázal na prepadnutý chodník zo strany ul. 29. augusta a na nezatrávnené časti 

v Medikej záhrade z tejto strany ulice - bočný vchod. 

ZÁ VER: Komisia berie na vedomie 

2. Informácia o možnosti získania grantov pre podporu a ochranu ŽP. 

Ing. Tichá Martina informovala komisiu o možnosti získania grantov pre podporu a ochranu ŽP. 
Uzávierka na podanie žiadosti grantov je 31.10.2012. Zároveň informovala komisiu o projektoch, ktoré boli 
realizované v tomto roku z grantov. Na ďalšiu komisiu dodá prehl'ad o ďalších možnostiach získaní 
proj ektov a o priebežnom stave. 

ZÁ VER: Komisia berie na vedomie 



3. Pridanie prvkov do detského ihriska pre väčšie deti v Medickej záhrade 

Bod bol riešený súčasne v bode programu č . l. 

4. Preskúmat' možnost' umiestnenia detského ihriska na zverenej časti Šafárikovho nám. 

Ing. Stanová Zuzana informovala komisiu o umiestnení 6-8 hracích prvkov a 4 drevených lavičiek 
sponzorsky na zverenej časti Šafárikovho námestia - časti parku. Tu sme sa zhodli na umiestnení prvkov na 
trávnatej ploche na pravej strane v rohu ulíc Gajova - Alžbetínska , ktorá je chránená od blízkej 
komunikácie. 
Komisia tiež doporučila na okraji ihriska urobiť malé zábrany, aby boli malé deti chránené. 

UZNESENIE č. 16/2012 : 

Komisia navrhuje, aby hracie prvky boli umiestnené na tráve v rohu ulíc Gajova - Alžbetínska na 
zverenej časti Šafárikovho námestia. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI : o ZDRŽALO SA: 

5. Určit' podmienky na sút'až o Najkrajší balkón v MČ Staré Mesto 

Komisia pre územné plánovanie , miestny rozvoj a životné prostredie sa uzniesla na vypísaní 
prvého ročníka súťaže o Najkrajší balkón Starého Mesta a Najkrajšiu predzáhradku Starého Mesta. 
Predsedníčka komisiu pani Párnická požiadala pracovníkov referátu životného prostredia o zverejnenie 
súťaže na webovú stránku Starého Mesta a do novín. Výhercovia budú po vyhodnotení odmenení. 

UZNESENIE č. 17/2012 : 

o 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie sa uzniesla na vypísaní prvého 
ročníka súťaže o Najkrajší balkón Starého Mesta a Najkrajšiu predzáhradku Starého Mesta. 

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

6. Rôzne 

Pani Párnická žiada vedúceho odd. územného rozvoja a ŽP na najbližšej komisii o informáciu o zóne 
Chalúpkova . 
Ing. Kamil Procházka informoval o sťažnostiach obyvatel'ov na helikoptéry, ktoré lietali nad starým 
mestom keď mobilný operátor vymieňal stanice. 
Ďalej informoval komisiu aj o tom, že MČ prenajala Galériu Horského parku - Občianskemu 
združeniu. Otvorenie galérie by sa malo uskutočniť koncom septembra a malo by tam byť na začiatku 
vystavených 12 sôch. 

ZÁVER: Komisia berie na vedomie 

V Bratislave, 30.8.2012 

Čas začatia komisie: 14:30 hod. 

Soňa PárniCká ~.t 1A{ 
Čas ukončenia komisie: 16:30 hod . . ! j, 
Predsedníčka komisie I/Il 

Jančárová Renata 
Zapisovatel'ka komisie 

) 
/ 


