
ZÁPISNICA č. 14 zo spoločného zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné 

prostredie, Komisie pre nakladanie s majetkom a financiami, Komisie dopravy a Komisie pre 

manažment verejnej správy a verejný poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Staré Mesto konaného dňa 04.08.2020 

Prítomní: 

Ing. arch. Martin Gajdoš 

Mgr. arch. Miroslav Vrábel 

Bc. Ivan Bútora 

RNDr. Milan Remiš 

Ing. Dáša Šuleková, PhD. 

Mgr. Anna Dojča nová 

doc. Andrej Botek, Ing. arch. Mgr. PhD. 

Program komisie: 

Pozvaní hostia : 

JUDr. Hahnová Iveta 

Baloghová Eva 

Mgr. Bezúchová Eva 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 

1. Návrh na založenie novej neziskovej organizácie so sídlom Karpatská č. 24, 811 OS Bratislava 

2. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 zo dňa 07.02.2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie 

motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 

znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7 /2018 zo dňa 

24.04.2018, ktorým sa mení a dopÍňa vyššie uvedené všeobecne záväzné nariadenie 

3. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a 

času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní 

ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, 

rekonštrukčnými a udržiavacími prácami 

4. Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republ iky Bratislavy č. „ ./2020 o 

podmienkach umiestňova nia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

s. Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. „./2020 o 

zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 

Poslanci si na začiatku rokovania odsúhlasili zmenu poradia programu . Rokovanie prebiehalo v porad í 

bodov č . 5+4, 1, 2 a 3. 

Bod č. 5 - Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č . 
. „/2020 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 

Bod č. 4 - Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 
návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 



.. ./2020 o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

Tieto body prezentovala prítomným poslancom vedúca legislatívno-právneho oddelenia JUDr. 

Hahnová Iveta. Informovala o proteste prokurátora, ktorý bude najprv prerokovaný na mestskom 

zastupiteľstve. Všeobecne záväzné nariadenie sa zaoberá umiestnením herní a zákazom hazard ných 

hier v určitých časoch. Nakoľko zákaz hazardných hier má platnosť po dobu jedného roku, bude 

predmetné nariadenie, z dôvodu potreby aktualizácie iba jednej časti, rozdelené na dve časti. 

Mestská časť poslala k VZN stanovisko, v ktorom žiadala o vypustenie jedného ustanovenia a pri 

druhom žiadala jeho úpravu. 

Bod č. 1 - Návrh na založenie novej neziskovej organizácie so sídlom Karpatská č. 24, 811 05 

Bratislava 

Pani Hahnová oznámila poslancom, že mestská časť sa bude majetkovo podie lať na neziskovej 

organizácií Dobrý dom sumou vo výške 1000 €. Riaditeľom bude Matej Alex, ktorý zastáva aj funkciu 

riaditeľa senior centra a predsedníčkou bude PhDr. Janka Langová . Poslanecké kluby navrhnú ďalšie 

mená, o ktorých sa bude následne hlasovať na miestnom zastupiteľstve. 

Bod č. 2 - Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 zo dňa 07.02.2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 
znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2018 zo dňa 
24.04.2018, ktorým sa mení a dopÍňa vyššie uvedené všeobecne záväzné nariadenie 

Pani Hahnová oboznámila poslancov o proteste prokurátora, v ktorom prokurátorka namietala voči 

niektorým bodom. Napadnuté boli ustanovenia, ktoré viažu sadzbu dane raz na vozidlo a raz na osobu, 

odvoz a dovoz nadrozmerného odpadu, rôznorodosť sadzieb na nadrozmerný odpad, oznamovaciu 

povinnosť formou tlačiva a povinnosť uvádzať nosnosť vozidla. Mestská časť plánuje vyhovieť protestu 

prokurátora a má 90 dní na vypracovanie nového VZN od doručenia protestu. 

Pán Mikulášek prejavil záujem o spoločnú diskusiu s prokurátorkou na tému povinnosti uvádzania 

nosnosti vozidla. Vozidlo s vyššou nosnosťou viacej opotrebováva dlažbu v historickom centre. Pani 

Hahnová pris ľúbil a preveriť možnosť spoločnej diskusie k danej problematike. Pán Gajdoš navrhol 

zrušenie daného bodu a zámenu za celkovú nosnosť vozidla spo lu s jeho nákladom. 

Pán Gruska informoval o sťažnostiach obyvateľov z dôvodu problematického vjazdu do historického 

centra v prípadoch porúch v domácnosti. Je nutné vytvorenie zjednodušenej platby pre obyvateľov 

s trvalým pobytom. 

Pán Gruska poukázal, že ďalším problémom je aj veľký počet zásobovacích vozidiel s neustále 

zapnutým motorom v historickom centre, ktoré spôsobujú hluk a znečistenie ovzdušia. Ich počet je 

nutné korigovať, aby došlo k zníženiu emisií a splodín. Vhodnou alternatívou pre zásobovanie by mohli 

byť v budúcnosti elektromobily. Prevádzkovateľom reštauračných a kaviarenských zariadení by bolo 

vhodné oznámiť, že v horizonte dvoch rokov bude vjazd do pešej zóny umožnený iba autám 

na elektrický pohon, čím by došlo k zníženiu emisných zón v historickom centre. 

Pani starostka doplnila, že mestská časť smeruje k zavádzaniu nízkoemisnej zóny v oblasti historického 

centra. 

Pani Španková doplnila, že o tejto problematike sa bude diskutovať v septembri. 



Bod č. 3 - Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní 

ekonomickej č i nnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, 
rekonštrukčnými a udržiavacími prácami 

Pani Hahnová informovala o proteste prokurátora k predmetnému VZN, v ktorom bolo mestskej časti 

vytknuté, že nemá kompetenciu na usmerňovanie stavebných a rekonštrukčných prác. Táto agenda 

patrí výlučne do kompetencie stavebného úradu. Pán Gajdoš dopln il, že je nutné komunikovať 

a dohodnúť sa so stavebným úradom, aby boli predmetné podmienky v budúcnosti zadefinované 

v rámci stavebných povolení. 

Poslanci prerokovali jednotlivé body, ale nakol'ko Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj 

a životné prostredie nebola uznášania schopná, ani k jednému bodu nebolo prijaté uznesenie. 

V Bratislave dňa 04.08.2020 

čas zahájenia komisie: 14:00 hod. 

čas ukonče nia komisie: 15:30 hod. 

Predseda komisie : 

Zapisovateľ komisie: Mgr. Diana Ambrusová 




