
Zápisnica č. 2 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a 
životné prostredie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

konaného dňa 16.3. 2011 
                                    
 
 

 
Hostia:

Prítomní: 
Soňa Párnická 
Ing. Kamil Procházka 
Ing. Pavol Baxa 
 

PhDr. Tatiana Rosová,  
Bc. Zuzana Stanová 
Ing. Oliver Paradeiser 
Ing. Janka Čilliková                                                                                     
 

Ospravedlnení: 
Slavomír Frešo 
Mgr. Miroslava Babčanová 
 
Neprítomní: 
-  
 
 
Program Komisie: 
1.  Letná terasa na Šafárikovom nám., 
2.  Stacionár sociálnych služieb Dobšinského ul., 
3.  Kultúrne podujatia vo verejnej zeleni,  
4.  Zmluva s firmou Vepos, s.r.o., 
5.  Informácia o stave ÚPD zóna Chalúpkova, 
6.  Rôzne. 
 
 
 
Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie – pani Soňa Párnická. 
 
1. Letná terasa firmy ROCK OK na Šafárikovom nám.  
 
Komisiu o letnej terase informovala Bc. Zuzana Stanová, pričom uviedla, že so 
spomínanou firmou sa začalo opätovne vo veci rokovať, nakoľko firma deklaruje, že 
v prípade povolenia terasy na Šafárikovom námestí, bude bezplatne prevádzkovať 
verejné toalety na tomto mieste.     
 
Mgr. Lucia Rapošová (Referát ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie) 
komisiu informovala, že v roku 2010 si firma ROCK OK požiadala o prenájom pozemku 
na Šafárikovom nám. za účelom zriadenia letnej terasy. Táto žiadosť im bola z hľadiska 
ochrany prírody zamietnutá, nakoľko by došlo k zabratiu verejnej zelene, čo je v rozpore 
s § 7 ods. 2 a § 7 ods. 5 písm. e) Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR 
Bratislavy.  
 



Komisia upozorňuje, že sa pri posudzovaní predloženého projektu musí dodržať VZN č. 
8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy, zákon 
o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. a ostatné súvisiace zákony. Členovia komisie 
upozornili na intenzitu dopravy na Šafárikovom námestí  a taktiež na možnosť ohrozenia 
obsluhujúceho personálu dopravou a vznik nebezpečných situácií. Pri umiestnení 
exteriérového sedenia s veľkou pravdepodobnosťou dôjde k poškodeniu trávnika, 
žiadateľ má doplniť, akým spôsobom bude plocha následne revitalizovaná. 
 
 
UZNESENIE č. 6/2011   
 
Komisia žiada, aby bola žiadosť firmy posudzovaná až po jej novom predložení, 
ktoré bude v súlade s podmienkami záväzného stanoviska Krajského pamiatkového 
úradu číslo BA-10/526-2/1914/MAC z 23.4.2010, ktorý požaduje nasledovné: 
 
Umiestnenie exteriérového sedenia je z hľadiska ochrany pamiatkových hodnôt 
v zmysle pamiatkového zákona prípustné za nasledovných podmienok:  
1.  Exteriérové sedenie riešiť ako sezónne letné. 
2. Plocha exteriérového sedenia je limitovaná rozsahom spodnej stavby verejných 

toaliet. 
3. Plochu parčíka (p.č. 8897 v k.ú. Staré Mesto) nečleniť vysokým plotom, resp. 

nepriehľadnými konštrukciami exteriérového sedenia (oplotenie, slnečníky) – 
zachovať charakteristické priehľady na parčík z okolitých ulíc.   

 
 
2.  Zmluva s firmou VEPOS, s.r.o. 

 
Informáciu o nezrovnalostiach v zmluve, ktorú uzatvorila mestská časť a firma 
VEPOS, s.r.o. predniesla Ing. Janka Čilliková a Mgr. Lucia Rapošová  (Referát 
ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie). 
 
Ing. Čilliková a Mgr. Rapošová uviedli, že v predmetnej zmluve sú  napríklad 
nasledovné nezrovnalosti, príp. nedostatky: 
- v zmluve nie sú uvedené všetky pozemky, ktoré má v správe mestská časť, 
- v zmluve sú naopak uvedené lokality, ktoré nie sú v správe mestskej časti, 

dokonca nie sú ani v priamom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy (napr. 
Žabotova ulica, Staromestská ulica), 

- pri pozemkoch, ktoré sú v zmluve uvedené, nie sú priradené parcelné čísla 
pozemkov, čím sa znemožňuje kontrola práce na daných lokalitách, 

- v zmluve je nejasne uvedený počet majetku, o ktorý sa Vepos stará (napr. prvky 
uvádzané pri verejných toaletách),  

- faktúry nie je možné skontrolovať, je uvedený len sumár prác 
- rovnako je nejasne uvádzaný počet zamestnancov, ktorých si Vepos každý mesiac 

fakturuje......... 
 
UZNESENIE č.7/2011   
 
Komisia nesúhlasí so súčasným postupom prác firmy Vepos, s.r.o. a preto odporúča, 
aby bolo iniciované rokovanie s firmou Vepos, s.r.o. o ďalšom dodatku k zmluve, 
v ktorom sa upresní ďalší postup ich práce a to nasledovným spôsobom: miestny 
úrad (oddelenie územného rozvoja mestskej časti) určí rozsah prác na daný mesiac, 



vyhotoví objednávku, na základe ktorej bude firma Vepos, s.r.o. vykonávať práce, 
následne si ich poverený pracovník oddelenia skontroluje, spíše sa preberací 
protokol a až následne sa vystaví faktúra podľa rozsahu vykonaných prác.  
Komisia ďalej žiada, aby bola pravidelne informovaná o ďalších poznatkoch pri 
preverovaní zmluvy s firmou Vepos, s.r.o. a zároveň pozemkov v správe mestskej 
časti. 
Komisia taktiež žiada, aby kontrolór mestskej časti preveril postup verejného 
obstarávania a spísania zmluvy s firmou Vepos, s.r.o.. 
 
4. Kultúrne podujatia na plochách verejnej zelene 
 
Informáciu predniesla Bc. Zuzana Stanová.  
 
Komisiu informovala o pripravovaných podujatiach Cirkul´art- Festival nového cirkusu  
(20. – 22. 5.) a Food Fest (v termíne od 5. – 12. 6.). Obe akcie budú prebiehať v Medickej 
záhrade.  
 
Mgr. Lucia Rapošová požiadala o informáciu, ako je zabezpečená ochrana zelene pri 
takýchto veľkých podujatiach, ktoré nasledujú tesne za sebou, keďže príslušný referát  - 
Referát ochrany prírody nebol k procesu schvaľovania akcií vo verejnej zeleni prizvaný 
a členovia komisie sa k tejto požiadavke  pripojili.   
 
Členovia komisie sa k predmetnému bodu vyjadrili nasledovne:  
Akcie takéhoto veľkého rozsahu, ktoré sa konajú v historických parkoch a vo verejnej 
zeleni majú aj negatívne stránky, kde máme reálnu skúsenosť z minuloročného Food 
Festu v Medickej záhrade, pri ktorom došlo k poškodeniu trávnika. Preto treba, aby 
v prípade, že sa takáto akcia bude  konať, boli všetky podmienky ochrany životného 
prostredia uvedené v zmluve a bola stanovená finančná kaucia na likvidáciu prípadných 
škôd. Historických parkov a verejnej zelene má už MČ málo, preto treba takéto akcie 
veľmi zvážiť a hlavne vybrať iba také, ktoré nemôžu ohrozovať existujúcu zeleň. Je 
povinnosťou MČ aj v týchto prípadoch dodržiavať VZN č. 8/1993 o starostlivosti 
o verejnú zeleň a zákon o ochrane prírody č. 543/2002 Z.z.. 
 
UZNESENIE č. 8/2011   
 
Komisia požaduje, aby všetky akcie odohrávajúce sa na lokalitách verejnej zelene, 
príp. v dotyku s verejnou zeleňou, boli riešené v spolupráci s Oddelením územného 
rozvoja, Referátom ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie a spolu 
s Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie. 
 
 
5. Stacionár sociálnych služieb na Dobšinského ul. 

 
Mgr. Lucia Rapošová  predložila projekt stavby „Stacionár sociálnych služieb na 
Dobšinského ulici a uviedla, že Referát ochrany prírody a starostlivosti o životné 
prostredie nesúhlasí s vybudovaním 9 parkovacích miest na Dobšinského ulici, ktoré sú 
podľa predloženého projektu umiestnené vo verejnej zeleni a zároveň by kvôli nim 
muselo dôjsť aj k výrubu drevín.   
 
UZNESENIE č. 9/2011   
 



Komisia zobrala projekt na vedomie, a zároveň zobrala na vedomie vyjadrenie pani 
starostky, že MČ zvažuje lokalitu, kde by sa malo takéto zariadenie postaviť. 
V predloženom projekte na Dobšinského ul. sú zakreslené parkovacie miesta vo 
verejnej zeleni, čo je v rozpore s VZN č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň.  
Treba zvážiť navrhovaný počet parkovacích miest a ich umiestnenie a spôsob 
realizácie. 
 
 
6. Rôzne 
 
Ing. Oliver Paradeiser informoval komisiu o snahe mestskej časti získať do správy 
lokalitu na Šafárikovom námestí. Zároveň upozornil na skutočnosť, že v danej lokalite sa 
nachádza Pamätník slovenských účastníkov západného odboja, ktorého okolie je 
momentálne zanedbané.  Z tohto dôvodu navrhol, že v prípade, že sa podarí MČ získať 
tento pozemok do správy, tak MČ ho môže zrevitalizovať a vytvoriť dôstojné miesto pre 
pamätník. 

 
 
V Bratislave, 28.3. 2011  
 
 
Čas začatia komisie: 15:30 hod. 
Čas ukončenia komisie: 17:50 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soňa Párnická 
Predsedníčka komisie 
 
 
Lucia Rapošová 
Zapisovateľka komisie 
 
 


