
ZÁPISNICA č.11 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Staré Mesto konaného dňa 14.3.2018 

Prítomní: 

Ing.arch.Martin Gajdoš 

Soňa Párnická 

Viktor Muránsky 

Ing. Miroslav Kollár, MHA 

Ing. Matej Vagač 

Bc.Ivan Bútora 

Ospravedlnenf: 
MUDr. PeterTatár, Ing. arch. Ľubomír Boháč 

Program komisie: 

Prizvaní hostia: 

RNDr. Anna Calpašová 

Ing. Anton Gá bor 

Ing. Janka Mešťaníková 

JUDr. Mária Barátiová 

Ing. Ladislav Vanda 

1. Stanovisko komisie KOŽI k návrhu VZN MČ BA-SM o miestnej dani za užívanie verejného 
priestranstva 

2. Stanovisko komisie KOŽI k návrhu VZN MČ BA-SM o podmienkach držania psov 

3. L'.iadostí o poskytnutie dotácii podľa VZN MČ BA~M č.12/2017 

4. Šafárikovo námestie - Landererov park - aktuálny stav 

5. Územný plán zón - aktuálny stav 

6. Plán rekonštrukcie komunikácií - aktuálny stav 

7. Materiály na rokovanie MiZ MČ BA-SM, ktoré sa bude konať dňa 20.3.2018 

8. Rôzne 

Spoločné zasadnutie komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie a komisie 

pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok k bodu rokovania - Plán rekonštrukcie 

komunikácií - aktuálny stav, ktorý bol po dohode predsedov oboch komisií zaradení ako spoločný 

bod č.1. otvorila podpredsedníčka komisie KOŽI pani poslankyňa Párnická, privítala všetkých 

prítomných členov komisií ako aj prizvaných hostí a občanov. Následne udelila slovo predsedovi 

komisie l<ODO pánovi Bútorovi, ktorý uviedol bod č.1 rokovania komisií - Plán rekonštrukcie 
komunikácií - aktuálny stav. 

1. Plán rekonštrukcie komunikácií - aktuálny stav 

V súvislosti s týmto bodom boli na rokovanie komisie prizvaní pracovníci oddelenia investičného pán 

Ing. Vanda - vedúci oddelenia a pán Ing. Kamenistý - referát dopravných služieb. Ing. Kamenistý 

informoval prítomných o postupe a aktuálnom stave rekonštrukcie miestnych komunikácií 

a chodníkov na uliciach Hollého, Povraznlcka a Kýčerského. Táto rekonštrukcia je financovaná 

z finančných prostriedkov poskytnutých vládou Slovenskej republiky vo výške 1 OOO OOO EUR pre 
mestskú časť BA-SM. 



V rámci tohto bodu sa do diskusie prihlásili občania bývajúci na ulici Hollého, ktorí sa vyjadrili 

k priebehu prác týkajúcich sa rekonštrukcie tejto ulice. Na jednej strane sú radi a sú vďační za to, že 

sa ich ulica po dlhých rokoch rekonštruuje, avšak na druhej strane sa negatívne vyjadrili k priebehu 

informovania obyvateľov tejto ulice o postupe prác a o časovom harmonograme rekonštrukčných 

prác, ktoré už začali. Vyjadrili svoju nespokojnosť najmä s procesom výmeny vodovodných potrubí, 

rozkopania celej ulice a s tým súvisiace zrušenie parkovacích miest na tejto ulici a najmä k realizácií 

predÍženia prípojok vody k ich bytovým domom, pričom o tomto predÍženl prípojok neboli nikým 

vopred informovaní. Zároveň sa obyvatelia veľmi negatívne vyjadrili k prekládke prípojok na druhú 

stranu ulice a zasypaniu výkopových jám. Obyvatelia chcú vidieť projekt rekonštrukcie ich ulice a chcú 

vedieť ako sa kontrolujú vykonávané práce. 

Ing. Kamenistý reagoval, že výmenu vodovodných potrubí ako aj ich napojenie na vodovodné 

prípojky k bytovým domom na ulici Hollého realizuje BVS a.s. a nie mestská časť Bratislava-Staré 

Mesto. V tejto veci sa obyvatelia musia obrátiť na BVS a.s. Taktiež pani poslankyňa Párnická 

odporučila obyvateľom Hollého ulice obrátiť sa v tejto veci na BVS a.s. 

BVS a.s. túto rozkopávku realizuje ako havarijný stav, pričom podľa tvrdenia obyvateľov Hollého ulice 

v žiadnom prípade nejde o haváriu. V tejto veci podľa vyjadrenia obyvateľov Hollého ulice je 

problémom hlavne nedostatočná koordinácia prác medzi BVS a.s., mestskou časťou Bratislava-Staré 

Mesto a informovanie obyvateľov bývajúcich na tejto ulici. 

Ing. Kamenistý informoval prítomných o časovom rámci rekonštrukcie nasledovne: BVS a.s. ukonči 

práce do 31.3.2018 a mestská časť BA-SM ukonč! rekonštrukciu Hollého ulice do 20.4.2018. 

I< vyjadreniu pána Ing. Kamenistého vystúpili občania Hollého a informovali členov komisie, že podľa 

ich informácií BVS a.s. plánovala opravu vodovodných potrubí na Hollého ulici počas leta 2018 a že 

havária, ktorú BVS a.s. deklaruje je vymyslená. 

Pán poslanec Muránsky sa v tejto diskusii dotazoval, kto kompetentný rozhodol o rekonštrukcii 

Hollého ulice vtornto termíne vzhľadom na budúcu plánovanú rekonštrukciu ( dostavbu ) 

Onkologického ústavu sv. Alžbety na Heydukovej ulici. V tejto súvislosti sa vyjadril aj pán poslanec 

Borguľa člen komisie KODO a vydanie stavebného povolenia na stavbu Onkologického ústavu Svätej 

Alžbety na Heydukovej ulici označil ako škandalózne. Občania z Hollého ulice sa veľmi kriticky vyjadrili 

k celému procesu rekonštrukcie ( dostavby) nemocnice na Heydukovej ulici. 

Pán poslanec Vagač sa dotazoval na celkovú koordináciu rekonštrukčných prác na komunikáciách 

v rámci mestskej časti BA-SM a poukázal na zlú koordináciu týchto prác. 

Pani poslanky~a Oráčová navrhla osadiť tabulu s príslušnými informáciami o priebehu 

rekonštrukčných prác ako aj o termínoch začiatku a ukončenia týchto prác, s cieľom informovať 

najmä obyvateľov žijúcich na tejto ulici. 

Pán poslanec Bútora mal otázky najmä technického charakteru k prebiehajúcej rekonštrukcii týchto 

troch ulíc (otázky týkajúce sa obrubnlkov, prldlažleb a iné otázky). 

Pán predseda komisie Ing. arch. Gajdoš sa dotazoval na ďalšie projekty rekonštrukcie komunikácii 

v rámci mestskej časti BA-SM ( okrem tých troch už prebiehajúcich ), na čo reagoval Ing. Kamenistý, 

že v súčasnosti nie sú rozpracované žiadne ďalšie projekty rekonštrukcie komunikácií. 



UZNESENIE č.9/2018 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie žiada vedenie mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto o včasné a zrozumiteľné informovanie obyvateľov pri každej plánovanej 

rekonštrukcii komunikácie v rámci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a urýchlené osadenie 

tabule na ulici Hollého, ktorá bude informovať o harmonograme prác na tejto komunikácii. 

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: O NEHLASOVAL: O 

UZNESENIE č.10/2018 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie žiada vedenie mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto o doplnenie výškového profilu a priečneho rezu projektu rekonštrukcie na 

Hollého ulici a o koordináciu pri rekonštrukčných prácach so Spoločenstvom vlastníkov Hollého. 

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: O NEHLASOVAL: O 

UZNESENIE č.11/2018 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie vyjadruje pochybnosti 

o efektívnosti vynaloženia finančných prostriedkov na rekonštrukciu komunikácie na Hollého ulici 

a to v súvislosti s plánovanou realizáciou rekonštrukcie ( dostavby ) Onkologického ústavu Svätej 

Alžbety na Heydukovej ulici. 

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: O NEHLASOVAL: O 

UZNESENIE č.12/2018 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie žiada vedenie mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, aby v prípadoch už vypracovaných projektových dokumentácií týkajúcich 

sa rekonštrukcie komunikácií v rámci mestskej časti BA-SM tieto projekty zverejnili v elektronickej 

podobe ( PDF formáte ) na webovej stránke www.staremesto.sk a aby boli o tomto zverejnení 

informovaní aj poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: O NEHLASOVAL: O 

UZNESENIE č.13/2018 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie žiada vedenie mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, aby sa pri rekonštrukcii komunikácií na území mestskej časti Bratislava

Staré Mesto používali výlučne kamenné obrubníky a kvalitnejšie-trvácnejšie materiáy. 

HLASOVANIE: ZA: S PROTI: O ZDRŽAL SA: 1 NEHLASOVAL: O 

Po prijatí uznesenia č.13/2018 už pokračovalo rokovanie komisie KOŽI a l<ODO osobitne. 



2. Stanovisko komisie KOŽI k návrhu VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

Návrh VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva uviedla pani JUDr. Mária Barátiová 

ako predkladateľka materiálu na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Informovala prítomných o zmene vo VZN o miestnej dani, ktorá sa týka § 6 ods. 1 - oslobodenie od 

dane, kde sa vkladá písmeno g): 

„g) fyzická osoba a právnická osoba za umiestnenie lešenia, na ktorom nie je umiestnená reklama pri 

oprave a rekonštrukcii fasády budovy do 60 dní vrátane." 

JUDr. Barátiová informovala o dôvode tejto zmeny VZN a to, že mestská časť má záujem na obnove 

fasád budov na svojom území, preto navrhuje oslobodiť daňovníkov od dane za užívanie verejného 

priestranstva za účelom umiestnenia lešenia do 60 dní. Touto úpravou by sa na tlzemí Starého Mesta 

zjednotí! aj postup mestskej časti a hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré zaviedlo oslobodenie od dane 

za tento spôsob užívania verejného priestranstva už pred rokmi. V súčasnosti na území Starého 

Mesta platia dva režimy v zdaňovaní umiestnenia lešenia, t.j. na komunikáciách 1. a 2. triedy sa daň 

do 60 dní nevyrubuje a na komunikáciách 3. a 4. triedy sa vyrubuje 1.00 EUR za m2 a deň. 

Pán poslanec Ing. arch. Gajdoš sa v tejto súvislosti informoval u pani JUDr. Barátiovej ohľadne možnej 

ochrany občanov ( obyvateľov Starého Mesta ), pred nezodpovednými investormi, aby sa občania 

nestávali rukojemníkmi takýchto Investorov. Reagovala pani JUDr. Barátiová, že čo sa týka sadzby 

dane za umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu pri stavebných 

a rekonštrukčných prácach stavieb, za umiestnenie kontajnera, lešenia je sadzba do 60 dní vo výške 

1.00 EUR a od 61. dňa je sadzba 4.00 EUR. 

Pani JUDr. Barátiová sa vyjadrila aj ku daňovým sadzbám a zníženiu dane pri užívaní verejného 

priestranstva. V prípade FO a PO za umiestnenie lešenia, na ktorom nie je umiestnená reklama pri 

oprave alebo rekonštrukcii fasády budovy do 60 dní vrátane je oslobodená od dane. Ak daňovník 

preukáže, že ide o rekonštrukciu, opravu alebo údržbu kultúrnej pamiatky podľa stavebného 

povolenia v tomto prípade sa daň mižuje o 50 %. 

UZNESENIE č.14/2018 ( návrh pána poslanca Kollára ) 

Komisia pre územné plánovanie, a životné prostredie navrhuje rozšíriť obdobie 

počas ktorého budil FO a PO oslobodené od dane pri umiestnení lešenia na !IO dnf a po uplynutí 90 

dní 50 % zľavu zo sadzby. 

Komisia nebola uzmíšaniaschopná - uznesenie nebolo prijaté. 



UZNESENIE č.15/2018 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie návrh VZN o miestnej dani za 

užívanie verejného priestranstva berle na vedomie a odporúča ho prerokovať na zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: O NEHLASOVAL: O 

3. Stanovisko komisie KOŽi k návrhu VZN o podmienkach držania psov 

K tomuto bodu sa vyjadrila vedúca oddelenia životného prostredia, správnych konaní a verejného 

poriadku pani RNDr. Anna Calpašová. Uviedla, že návrh zmeny VZN o niektorých podmienkach 

držania psov na území mestskej časti BA-SM bol spracovaný nadväzujúc na právoplatné uznesenie 

Krajského súdu v Bratislave zo diía 15.11.20ľ7, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2018. 

Navrhované znenie VZN taktiež reflektuje na požiadavky, ktoré vyplynuli z praxe, predovšetkým 

vytvorenie nových psích výbehov. Navrhované znenie nemá organizačný dosah ani vplyv na rozpočet 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

UZNESENIE č.16/2018 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie návrh VZN o niektorých 

podmienkach držania psov na území mestskej časti BA-SM berle na vedomie a ho 

prerokovať na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: O NEHLASOVAL: O 

4. o poskytnutie dotiídí podľa VZN MČ l!A-SIVI č.12/2017 

Na rok 2018 bola schválená výška rozpočtovej položky - dotácie MČ BA·SM v oblasti životného 

prostredia vo výške 3 OOO EUR. Ku d~u 14.3.2018 táto položka nebola čerpaná. 

Na rokovanie komisie KOŽI boli predložené tri žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej 

časti BA-SM v oblasti životného prostredia: 

1. Nadácia Horský park - dokončenie tisoradia ( pri vstupe do Horského parku ) - požadovaná 

výška dotácie 290 EUR 

2. Autistické centrum Andreas n.o. - záhrada v areáli centra Andreas na Galandovej -

požadovaná výška dotácie 600 EUR 

3. Vnútroblok Medená o.z. - revitalizácia vnútrobloku - požadovaná výška dotácie 1500 EUR 

K žiadosti Nadácie Horský park sa vyjadrila vedúca oddelenia životného prostredia, správnych konaní 

a verejného poriadku pani RNDr. Calpašová, ktorá poznamenala, že územie Horského parku sa 

nachádza vo štvrtom stupni ochrany prírody, kde nie je bez súhlasu Magistrátu hlavného mesta SR 

a súhlasu štátnej ochrany prírody povolené vnášať a sadiť tisy. Túto informáciu komisia zobrala na 

vedomie. 



Komisia k tomuto bodu prijala nasledovné uznesenie: 

UZNESENIE č. 17/2018 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schváliť dotácie z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto v roku 2018 pre žiadateľov o dotáciu nasledovne: 

Žiadosť zo d~a: l!Ul2.201!1 

Názov žiadateľa: NADÁCIA HORSKÝ PARK 

Názov projektu: dokončenie tisoradia ( pri vstupe do Horského parku ) 

Miesto a čas uskutočnenia: pri promenáde na Bohúňovej ulici, Bratislava - mesiac apríl 2018 

Celkový rozpočet projektu: 340 EUR 

Požadovaná výška dotácie: 290 EUR 

Odporúčaná výška dotácie: 

Žiadosť zo dňa: 26.2.2018 

Námv žiadateľa: Autistické centrum Andreas n.o. 

Názov projektu: Záhrada - miesto pokoja a bezpečia pre ľudí s autizmom 

Miesto a čas uskutočnenia: záhrada v areáli centra Andreas na Galandovej ulici č.7, Bratislava 

apríl až december 2018 

Celkový rozpočet projektu: 1000 EUR 

Požadovaná výška dotácie: 600 EUR 

Odporúčam! výška dotácie: 

dňa: 07.03.2018 

Názov žiadateľa: Vnútroblok Medená o.z. 

Názov projektu: revitalizácia vnútrobloku - pozemok parcela C, číslo 171/5 

Miesto a času uskutočnenia: areál vnútrobloku na Medenej č.16, Bratislava - jar 2018 

Celkový rozpočet projektu: 8487 EUR 

Požadovaná výška dotácie: 1500 EUR 

Odporúčaná výška dotácie: 



Hlasovanie: ZA:G PROTI: O ZDRŽALO SA: O 

5. Šafárikovo námestie -1.andererov park- aktuálny stav 

K tomuto bodu sa vyjadril pán Ing. Gá bor v krátkosti informoval o priebehu prezentácie návrhu 

revitalizácie občanom z okolia Šafárikovho námestia, ktorá sa konala dňa 5.3.2.018 v Staromestskej 

sieni MiÚ a video z Jej priebehu je možné nájsť na facebookovom profile Starého Mesta. 

V súčasnosti prebieha dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu a vybavovanie 

nevyhnutných povolení dotknutých orgánov. 

K tomuto bodu sa vyjadril pán poslanec Kollár, ktorý sa osobne zúčastnil tejto prezentácie a vyjadril 

sa pozitívne k verejnej prezentácii za účasti občanov, ktorl veľmi ocenili vysokú profesionalitu 

prezentácie a predstavenia projektu. 

UZNESENIE č.18/2018 

Komisia pre \lzemné plánovanie, miestny a životné prostredie žiada vedenie mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, zaslať posledný aktuálny stav projektu obnovy landererovho parku 

(navrhovaný pôdorys s opisom ) v elektronickej podobe na e-mailové adresy členov komisie. 

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: O l\IEHl.ASOVAl: O 

Pán poslanec Bútora sa dotazoval aj na cyklotrasu na Alžbetínskej ulici v protismere ako aj na 

cyklotrasu zo Starého mosta smerom na Štúrovu ulicu. 

Pán poslanec Gajdoš sa dotazoval na súťaž (tender) dodávateľov k samotnej realizácie parku. Na čo 

reagoval pán Ing. Gábor, že položky ktoré má zabezpečiť mestská časť budú zabezpečené cez 

rámcove zmluvy s A.1.1. technické služby ( sadovnlcke úpravy ) a spoločnosťou Plttel Brauswetter, 

s.r.o., ktorá nám bude realizovať spevnené plochy. Ostatné položky zabezpečí o.z. Dobré miesto 

( vrátane tendrovania ). Ďalej sa dotazoval aj na začiatok realizácie prác na Landerevovom parku. 

Odpovedal pán Ing. Gábor, že po dopracovaní projektovej dokumentácie na realizáciu stavby a po 
získaní všetkých povolení, práce začnú v čo najskoršom možnom termíne, ale konkrétny dátum 

neuviedol. 

Bod 1:. 6 - Územný plán zón - aktuálny stav 

l. Územ ny plán zóny Chalupkova - nadobudol právoplatnosť dňa 6.3.2018 a je potrebné už len 

zabezpečiť uloženie územnoplánovacej dokumentácie ( zaslať na Magistrát hlavného mesta 

SR, Okresný úrad a Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ). 

2. Územný plán zóny Brnianska - Patrónka - spracovateľ odovzdal prieskumy a rozbory 

a spracoval návrh zadania, po jeho spripomienkovaní bude návrh zadania prerokovaný 

s dotknutými orgánmi. 

3. Územný plán CMO Severovýchod a UPNZ južné predmestie - sú spracovávané podklady pre 

verejné obstarávanie a v priebehu roka budú vyhlásené. Prvá bude obstarávaná CMO 

Severovýchod. 



UZNESENIE č.19/2018 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a l!lvotné prostredie žiada vedenie mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, aby v prípade verejného prerokovania územných plánov s občanmi, boli 
termíny verejných prerokovaní dostatočne časovo vopred zverejnené v printových médiách a na 

webovej stránke mestskej časti l!ratlslava-Staré Mesto. 

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: O NEHLASOVAL: O 

Bod č. 7 - Rôzne 

Pán poslanec Vagač sa kriticky vyjadril k postupu úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo veci 

zrušenia cyklotrasy na dunajskej promenáde. Žiada o písomné stanovisko, ako mestská časť BA-SM 

konala v tejto veci. Pán poslanec Gajdoš hovoil, že sa o zmene dozvedel z médii, že vznikla pracovná 

sklu pl na ktorej súčasťou boli aj zástupcovia Starého Mesta. V územnom pláne je popri nábreží 

vedená cyklotrasa. Separovaná cyklotrasa je bezpečnejšia pretože presne vymedzuje kadiaľ majú 

cyklisti jazdiť. 

UZNESENIE č.20/2018 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto žiada vedenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o zaslanie stanoviska a vysvetlenie 

k postupu mestskej časti BA-SM vo ved zrušenia ( pretretia ) cyklotrasy na dunajskom nábreží { 
promenáda j. 

Termín splnenia: do 20.3.2018 

HLASOVANIE: ZA: 6 PROTI: O NEHLASOVAL: O 

Predseda komisie pán poslanec Gajdoš prezentoval občiansky podnet v súvislosti s riešením 

kontajnerových stojísk na komunálny odpad na uliciach Karadžičova, Záhradnícka, Poľská, Justičná, 

Chorvátska. Sťažnosť vychádzala z negatívnej skúsenosti z praxe kde boli kontajnerové nádoby 

umiestnené hromadne na jedno miesto. Prí hromadení veľkého počtu smetných nádob na jednom 

mieste však vzniká väčšia možnosť vzniku čiernych skládok pri stojiskách, čo potvrdila v tomto 

prípade aj prax (fotografie priložené k občianskemu podnetu) Ľudí to viac láka znášať velkometrážny 

odpad zo širokého okolia ktorý kladú vedľa veľkého množ.stva smetných nádob. Pred týmto novým 

stavom boli smetné nádoby rozptýlene v menších skupinách v bližších vzdialenostiach k užívateľským 

vchodom a k takýmto stavom nedochádzalo v takom rozsahu. 

V tejto súvislosti sa vyjadril aj pán poslanec Kollár, ktorý na túto problematiku poukazuje už viac ako 

dva roky a nerieši sa to. Navrhuje, aby sa táto problematika riešila v spolupráci s OLO a.s. Zároveň 

pripomenul, že odporúčal zaradiť bod „informácia o plošnom riešení stojfsk komunálneho odpadu 

v Starom Meste" na rokovanie tejto komisie. 

Predseda komisie Gajdoš spomenul, že podobnú požiadavku komisia mala na vedenie Mestskej častí 

už viackrát. 



UZNESENIE č.21/2018 

Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto odporúča vedeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v otázkach stojísk komunálneho 

odpadu postupovať v úzkej kooperácií s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy v politike 

odpadového hospodárstva (pripravovaný manuál kontajnerových stojlsk). Odporúča, aby na území 

mestskej časti BA-SM (vrátane prerokovaného občianskeho podnetu), nevznikali veľké stojiská 

komunálneho odpadu evokujúce tzv. divoké skládky, ale skôr menšie rozptýlené stojiská bližšie k 

užívateľom, ktoré budú chránené a uzamknuté. 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI: 1 NEHLASOVAL: O 

Bod č. 8 - Materiály na rokovanie MIZ MČ BA-SM 

Materiály, ktoré budú predlož.ené na rokovanie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 

20.3.2018, týkajúce sa činnosti komisie KOŽI boli prerokované v predchádzajúcich vyššie uvedených 

bodoch. 

V Bratislave dňa 19.3.2018 

Čas zahájenia komisie: 15:30 hod. 

Čas ukončenia komisie: 18:30 hod. 

Predseda komisie: artin Gajdoš 

Zapisovateľ komisie: 


