
Záznam zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné 
prostredie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného 

dňa 9.2. 2011 
 
Prítomní: 
Pani Soňa Párnická 
Ing. Kamil Procházka 
Pán Slavomír Frešo 
Ing. Pavol Baxa 
Neprítomní: 
Mgr. Miroslava Babčanová 
 
Hostia: 
Ing. arch. Katarína Kantorová 
Ing. Jaroslav Pavlovič 
Ing. Karol Pancza 
Ing. Marcel Rapoš 
Ing. Janka Čilliková 

 
Program rokovania: 
 
 
1. Informácia o agende príslušných 

referátov, 
2. Plán činností Referátu starostlivosti o 

životné prostredie na rok 2011, 
3. Rôzne 
 
 
 
 

 
 
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie pani Soňa Párnická.  
 
Na začiatku komisie sa uskutočnila voľba podpredsedu komisie. Prítomní poslanci zvolili za 
podpredsedu komisie poslanca Slavomíra Freša. 
 
1. Informácia o agende príslušných referátov 
 
Predsedníčka komisie predstavila prítomných poslancov komisie a následne vyzvala 
jednotlivých pracovníkov miestneho úradu, prítomných na komisii, aby v krátkosti zhrnuli 
agendu, ktorou sa zaoberajú ich oddelenia, príp. referáty.  
Ing. arch. Katarína Kantorová predstavila kompetencie a agendu Oddelenia územného 
plánovania. 
Ing. Jaroslav Pavlovič zhrnul kompetencie stavebného úradu. 
Ing. Marcel Rapoš uviedol oblasti, ktorými sa zaoberá Referát ochrany prírody a Ing. Janka 
Čilliková predstavila Referát starostlivosti o životné prostredie. 
 
2. Plán činností Referátu starostlivosti o životné prostredie na rok 2011 
 
Mgr. Lucia Rapošová oboznámila poslancov s harmonogramom orezov drevín 
v stromoradiach na rok 2011 a s harmonogramom pristavenia veľkokapacitných kontajnerov. 
Zároveň sa s členmi komisie dohodla, že príslušné zoznamy im zašle elektronickou poštou.  
 
3. Rôzne 
 

a) Aktuálny stav drevín na Hviezdoslavovom nám. a Dvořákovom nábr.      
 

Ing. Marcel Rapoš informoval poslancov o vypracovaných posudkoch týkajúcich sa 
zdravotného stavu a perspektívy drevín na Hviezdoslavovom nám. a Dvořákovom nábr.. 
                                                                                                    



b) Doplnenie stanoviska k dokumentu Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky č. 
3, rok 2009.    

 
Ing. arch. Katarína Kantorová informovala komisiu o pripravovanom stanovisku mestskej 
časti k požiadavke formulovanej v liste Magistrátu hlavného mesta, ktorým žiada vyjadrenie 
mestskej časti ku komplexnému vyhodnoteniu pripomienok k predmetnej ÚPD, resp. 
k úpravám návrhu ÚPN zóny Machnáč, ZaD č. 3, upraveného v zmysle tohto vyhodnotenia 
(„týka sa chyby – zámeny regulatívov - indexu zelene a indexu zastavanej plochy“ v sektore 
8-44/11). 
 
UZNESENIE č.1/2011   
Komisia berie informáciu na vedomie a odporúča zastupiteľstvu dané stanovisko schváliť. 
                                     

c) Informácia o liste starostky primátorovi Hlavného mesta SR Bratislavy vo veci 
územnoplánovacej dokumentácie vo vzťahu k územiu RIVER PARK II a súvisiacej 
nábrežnej promenády. 

 
Informáciu predniesla PhDr. Tatiana Rosová. 
 
UZNESENIE č.2/2011   
Komisia berie informáciu na vedomie a súhlasí so stanoviskom mestskej časti uvedeným 
v liste starostky. 
 

d) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 
.../2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto. 

e) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 
/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

f) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 
.../2011 o nájme bytov. 

 
UZNESENIE č.3/2011   
Komisia berie informácie na vedomie a odporúča zastupiteľstvu stanovisko mestskej časti 
schváliť. 
 

g) Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto č. 11/2010 o umiestňovaní reklamných, propagačných a 
informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

 
UZNESENIE č.4/2011   
Komisia berie informácie na vedomie, so stanoviskom súhlasí a odporúča zastupiteľstvu 
stanovisko mestskej časti schváliť. 
 

h) Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto. 

 
UZNESENIE č.5/2011   
Komisia žiada starostku mestskej časti o prehodnotenie náplne práce pre novovzniknutý 
Referát ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie v časti „opravy, údržbu a čistenie 



verejných sociálnych zariadení, parkov, detských ihrísk, trhovísk, parkovísk, športovísk 
a verejných schodov vrátane odvozu vzniknutého odpadu“.  
 
Komisia žiada prednostu mestskej časti o informáciu týkajúcu sa platnosti a plnenia 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti. 
 
Predsedníčka komisie na záver požiadala zapisovateľku, aby k ďalším komisiám prizývala aj 
kontrolóra mestskej časti Ing. Olivera Paradeisera. 
 
 
V Bratislave, 11.2. 2011  
 
 
 
Soňa Párnická 
Predsedníčka komisie 
 
 
Lucia Rapošová 
Zapisovateľka komisie 
 


