
Zápisnica č. 2 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto konaného dňa 20.3.2017 

Prítomní: 
Ing. arch. Martin Gajdoš 
Viktor Muránsky 
Soňa Pámická 
Ing. arch. Ľubomír Boháč 
Ing. Matej Vagač 
Ing. Miroslav Kollár, MHA 

Program komisie: 

1. Dotácie 
2. Akcie v zeleni 
3. Generel zelene 
4. UPN-Z Brnianska harmonogram obstarávania 
5. VZN o vode 
6. Jakubovo námestie - obnova 
7. Materiály do zastupiteľstva 
8. Rôzne 

Ospravedlnení: 
MUDr. Peter Tatár 
Bc. Ivan Bútora 

Hostia: 
RNDr. Anna Calpašová 
Ing. Anton Gábor 

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. arch. Martin Gajdoš. 

1. Dotácie 

Predmetom tohto bodu je prerozdelenie finančných dotácií na podporu tvorby a ochrany životného prostredia. 

a) 
Predmetná žiadosť o dotáciu sa týka inej mestskej časti. Dotácie udeľujeme na zeleň. Z týchto dôvodov navrhujeme 

žiadosť zamietnuť. 

Uznesenie č.912017 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schváliť dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre 
žiadateľa Elena Jakšíková, Občianske združenie POMOC MAČKÁM, o.z. vo výške 0,-€. 

Žiadosť zo dňa: 24.1.2017 

Názov predkladateľa : Elena Jakšíková - Občianske združenie POMOC MAČKÁM 
Názov projektu : Odchyt, sterilizácia, umiestnenie mačiek z asanovaných budov Košická, most Apol/o 
Miesto a čas uskutočnenia: 30.6.2016, Košická ul. 
Celkové náklady: 2500,-€ 
Požadovaná výška dotácie : 2000, -€ 

Návrh na dotáciu v roku 2017 : 0,-€ 

HLASOVANIE: ZA: 5 PROTI: O ZDRžALO SA: O 

b) 

Uznesenie č.1012017 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schváliť dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre 
žiadateľa NADÁCIA HORSKÝ PARK. vo výške 300,-€. 

Žiadosť zo dňa: 15.2.2017 
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Názov predkladateľa : NADÁCIA HORSKÝ PARK 
Názov projektu : Doplnenie tisoradí pri Baumlerovom parčíku, na Majakovského ul., na Bohúňovej ul. pri 

vstupoch do Horského parku 
Miesto a čas uskutočnenia : apríl - október 2017, Horský park 
Celkové náklady : 800,-€ 
Požadovaná výška dotácie : 700, -€ 

Návrh na dotáciu v roku 2017: 300,-€ 

HLASOVANIE: ZA:3 PROTI: O ZDRžALO SA: 2 

c) 

Uznesenie č. 1112017 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schváliť dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre 
žiadateľa Priatelia Bartókovej ulice, o.z. vo výške 300,-€. 

Žiadosť zo dňa: 22.2.2017 

Názov predkladateľa : Priatelia Bartókovej ulice 
Názov projektu : Oddychová zóna Bartókova - návrat k zeleni 
Miesto a čas uskutočnenia : máj - október 2017, Bartókova ul. 
Celkové náklady : 14 408,32 € 
Požadovaná výška dotácie : 3000,-€ 

Návrh na dotáciu v roku 2017 : 300,-€ 

HLASOVANIE: ZA:4 PROTI: O ZDRžALO SA: 1 

d) 
Dotácie sú určené najmä pre FO v zastúpení správcom alebo pre iné neziskové organizácie ako sú nadácie či 

občianske združenia. Jasle sú predškolské zariadenie. Odporúčame rekonštrukciu dvora riešiť v rámci rozpočtu 

z mestskej časti. 

Uznesenie č. 1212017 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schváliť dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre 
žiadateľa OZ pri Detských jasliach na Čajkovského ul. Bratislava vo výške 0,-€. 

Žiadosť zo dňa: 13.3.2017 

Názov predkladateľa : OZ pri Detských jasliach na Čajkovského ul. Bratislava 
Názov projektu : Revitalizácia záhrady v detských jasliach na Čajkovského ul. 
Miesto a čas uskutočnenia : marec 2017, Čajkovského ul. 
Celkové náklady : 2570,-€ 
Požadovaná výška dotácie : 2570,-€ 

Návrh na dotáciu v roku 2017 : 0,-€ 

HLASOVANIE: ZA: 5 PROTI: O ZDRžALO SA: O 

e) 

Uznesenie č. 1312017 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schváliť dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre 
žiadateľa Spoločenstvo vlastníkov bytov Nedbalova 19. vo výške 300,-€. 

Žiadosť zo dňa: 14.3.2017 
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Názov predkladateľa: Spoločenstvo vlastníkov bytov Nedbalova 19 
Názov projektu : Zelená terasa, ulica Nedbalova 19 
Miesto a čas uskutočnenia: apríl 2017, Nedbalova 19 
Celkové náklady : 1 065, 60€ 
Pož.adovaná výška dotácie : 1 065,60€ 

Návrh na dotáciu v roku 2017: 300,-€ 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI: O ZDRžALO SA: 2 

2. Akcie v zeleni 

a) 
Komisia sa zhodla, že akcia nie je vhodná do Medickej záhrady. Vhodnejšie miesto by bolo Sad Janka Kráľa alebo lúky 

na Železnej studienke. Akcia zahŕňa výstavbu pódií, vstup veľkých orchestrálnych skupín s ťažkými nástrojmi, dobové 

autá ako piano. Je predpoklad, že jestvujúce spevnené plochy sú dostatočne veľké na takúto akciu a nie je nutné 

zaberať trávniky pri výstavbe pódia a parketu. Pán starosta informoval komisiu, že prebehlo osobné stretnutie 

s organizátormi. Podmienkou využitia Medickej záhrady bolo okrem iného aj súhlasné vyjadrenie KPÚ. Toto zatiaľ 

nebolo doložené. Vstup starých vozidiel - veteránov by bol do Medickej záhrady zakázaný. 

Uznesenie č.1412017 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie neodporúča schváliť akciu pre žiadateľa 
Swingmánia o.z. v takom veľkom rozsahu ako uviedol v žiadosti. 

Odporúčanie komisie : neodporúča 

HLASOVANIE: ZA: 1 PROTI: 5 ZDRžALO SA: O 

b) 
Komisia sa zhodla, že akcia nie je vhodná do prednej časti Hviezdoslavovho námestia pred pódiom vzhľadom na 

beriéry. Vhodná je iba časť za pódiom, ktorá bola takto využitá aj v minulosti. Tiež rozsah akcie na dobu 40 dní je 

nevhodný, komisia odporúča maximálne 2 týždne. 

Uznesenie č.1512017 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie neodporúča schváliť akciu pre žiadateľa 
Nadácia Slovak press photo v rozsahu ako uviedol v žiadosti. 

Žiadosť zo dňa: 24.2.2017 

Názov predkladateľa : Nadácia Slovak press photo 
Názov projektu : Výstava fotografií medzinárodnej žurnalistickej agentúry NOOR pri príležitosti 10. výročia 
Miesto a čas uskutočnenia: 1.9.-20.10.2017,Hviezdoslavovo námestie 

Odporúčanie komisie : neodporúča 

HLASOVANIE: ZA: 5 PROTI: 1 ZDRžALO SA: O 

c) 
Pán starosta informoval komisiu, že akciu bude organizátor zastrešovať prostredníctvom našej firmy TSSM,a.s., ktorá 

bude zodpovedať za poriadok a čistotu námestia ako aj výstavbu stánkov a technický stav námestia. Týmto krokom 

predídeme nežiaducim poškodeniam dlažby ťažkou technikou pri budovaní stánkov organizátorom, alebo nevhodným 

zaobchádzaním so zeleňou na námestí. 

Uznesenie č. 1612017 

3 



Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie odporúča schváliť akciu pre žiadateľa 
Veľvyslanectvo Maďarska v Bratislave v rozsahu ako uviedol v žiadosti. 

Žiadosť zo dňa: 3.2.2017 

Názov predkladatel'a : Veľvyslanectvo Maďarska v Bratislave 
Názov projektu : Viac ako sused - Týždeň Maďarskej kultúry 
Miesto a čas uskutočnenia : 8.6.-11.6.2017,Hviezdoslavovo námestie 

Odporúčanie komisie : odporúča 

HLASOVANIE: ZA:6 PROTI: O ZDRŽALO SA: O 

3. Generel zelene 

Pani Calpašová informovala komisiu, že v súčasnosti spracúvame dáta do novej vrstvy v Gisplane. Táto práca je veľmi 
časovo a personálne náročná a zatiaľ nemáme prostriedky na to aby sme ju zvládli v celku, robíme len nevyhnutné 
časti potrebné pre aktuálne riešené časti mesta. Čiastkové dokumenty starostlivosti máme. Na vytvorenie komplexného 
dokumentu starostlivosti nemáme prostriedky. Koncepčný materiál je komplikovaný a musia ho postupne dopfňať 
odborní referenti úradu. Z hľadiska našich potrieb, požiadaviek a možností nie je možné prácu urýchliť, či zadať 
externej firme. 
Pán Vagač navrhol, aby pani Calpašová požiadala o navýšenie rozpočtu a personálneho stavu oddelenia na účely 

dokončenia komplexného dokumentu starostlivosti. 

Pán starosta prisľúbil, že túto záležitosť opätovne prejedná a koncepcia bude spracovaná aj v elektronickej forme v čo 

najkratšom čase. 

Záver : Komisia berie predmetnú infonnáciu na vedomie. 

4. UPN-Z Brnianska harmonogram obstarávania 

Pán Gábor informoval komisiu, že prebehlo obstarávanie zóny Brnianska. Prihlásili sa 3 záujemcovia. Víťazný auror si 
zle nastavil finančnú politiku, na poslednú - najdôležitejšiu fázu si vyčlenil nedostatok peňazí, čím sa ponuka stala 
nerealizovateľná. Z toho dôvodu úrad musel zrušiť súťaž a obstarávať znova. Do nového obstarávania pribudne aj časť 
Patrónka. Poslanci vyjadrili nespokojnosť s dodržiavaním priorít v rámci riešenia ÚPN-Z, ktoré boli v časovom 
harmonograme prezentované na minulých komisiách v inom poradí priorít. Pán starosta vyjadril že Územné plány zón 
netrápia Staromešťanou - tých podľa neho trápia len parciálne problémy. S týmto vyjadrením sa poslanci nestotožňujú, 
práve naopak apelujú na riešenia ÚPN-Z práve pre zlepšenie regulácie zástavby a ochrany obyvateľstva pred živelnou 
výstavbou. Oznámil, že najbližšie sa ukončí zóna Chlalúpkova, vystaví sa nové obstarávanie zóny Brnianska a začne 
sa CMO Severovýchod. 
Komisia si myslí, že úrad by mal rešpektovať vôľu poslancov a začať obstarávať ÚPN-Z na základe uznesenia 
poslancov zo zastupiteľstva. 

Záver : Komisia berie predmetnú infonnáciu na vedomie a zároveň žiada starostu aby začal bezodkladne 

obstarávať ÚPN-Z nábrežie na základe uznesenia zastupiteľstva. 

HLASOVANIE: ZA:6 PROTI: O ZDRŽALO SA: O 

5. VZN o vode 

Pani Calpašová informovala komisiu o potrebe vytvoriť VZN o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Toto 
VZN vzniklo v záujme naplnenia normotvornej právomoci mestskej časti na úseku verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií podľa§ 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a čl. 46 
ods. 1 písm. b) a c) štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Podľa informácií od BVS naša MČ je na 98% 
odkanalizovaná, VZN je teda upravené pre potreby MČ. 

Uznesenie č. 1712017 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie odporúča posunúť materiál do miestneho 
zastupiteľstva. 
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HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: O ZDRŽALO SA: O 

6. Jakubovo námestie - obnova 

Pán starosta informoval komisiu o stave Jakubovho námestia. Detské ihrisko je bezpečné, avšak v nevyhovujúcom 
stave. Prišli sme k záveru, že treba námestie riešiť komplexne. Existuje tu konflikt záujmov rodičia s deťmi vs. psfčkari. 
Chceme toto námestie riešiť k spokojnosti oboch skupín. K tomu majú viesť rozšírené plochy zelene, revitalizácia 
zelene, ohradená časť pre psov a nové detské ihrisko. MČ v súčasnosti prijíma pripomienky, ktoré zapracuje do 
koncepcie Jakubovho námestia. Pán starosta prisľúbil zverejniť harmonogram obnovy a participácie súťaže. 

Záver: Komisia berie predmetné informácie na vedomie. 

7. Materiály do zastupiteľstva 

a) 
Pán starosta informoval komisiu o VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Pripomienky podnikateľov aj občanov z pripomienkového konania sa budú 
vyhodnocovať. Návrh tvorili externí legislatívci, upravuje aj letné a ostatné terasy. 

Uznesenie č. 1812017 

Záver: Komisia berie predmetné informácie na vedomie s množstvom pripomienok. 

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: O ZDRŽALO SA: O 

b} 
Pán starosta informoval komisiu o potreba vytvorenia VZN o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb. Táto potreba vznikla 

z dôvodu rušenia nočného pokoja pri odchode návštevníkov z prevádzok. 

Uznesenie č. 1912017 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie odporúča VZN na prerokovanie na 
miestnom zastupiteľstve. 

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: O ZDRŽALO SA: O 

8. Rôzne 

Pán Boháč informoval komisiu o žiadosti, ktorá bola doručená komisií ohľadom rekonštrukcie zelenej plochy na 
Žilinskej ulici. Táto plocha nie je v správe mestskej časti. 

Záver : Komisia berie predmetné informácie na vedomie. 

V Bratislave dňa 22.3.2017 

čas zahájenia komisie: 15:30 hod. 

Čas ukončenia komisie: 19:30 hod. 

Predseda komisie: Ing. arch. Martin Gajdoš 

zapisovatefka komisie: Ing. Jarmila Marušincová 
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