KOMISIA PRE CESTOVNÝ RUCH A MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy
Zápisnica
z rokovania Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ
zo dňa 18. januára 2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Neónové reklamy v historickom centre Starého Mesta
3. Návrh na podporu zákazu parkovania na chodníkoch
4. Rôzne

K bodu 1
Predsedníčka komisie Monika Debnárová otvorila zasadnutie komisie. Z účasti na zasadnutí
komisie sa ospravedlnili pán Mrázik a pani Grančay.

K bodu 2 - Neónové reklamy v historickom centre Starého Mesta
Neónové reklamy v historickom centre Starého Mesta prišiel problematiku predstaviť pán
Štassel, riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave (ďalej MÚOP). V roku 2015
bol novelizovaný stavebný zákon tak, že dal stavebným úradom väčšie kompetencie na
usmerňovanie reklám. Zaviedol pojem „reklamná stavba“ a od určitých rozmerov na ňu musí
stavebný úrad urobiť povoľovacie konanie. Týka sa to však iba reklám, ktoré sú pevne spojené
s objektom, čiže dajú sa definovať ako stavba. Tie svetelné reklamy, ktoré sú iba voľne uložené
(rôzne stojany, led-pásy a trubice) nie sú v dosahu stavebného úradu.
Z hľadiska pamiatkového zákona sa k reklamám vo všeobecnosti vyjadruje Krajský
pamiatkový úrad BA, ktorý má vypracované Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie BA
(2015). Tam sa hovorí o reklamách (konkrétne aj o neónových a svetelných) a ich rušivom
vplyve, dokonca už podrobnejšie. V tejto súvislosti má KPÚ BA ako pamiatkový orgán právo
zasahovať.
Množstvo svetelných reklám a ich umiestnenie patrí do kategórie prenosných, odnímateľných
reklám. Pri tomto type reklám stavebný úrad zakročiť nemôže. Pamiatkový úrad môže vyzvať
majiteľa reklamy na jej odstránenie, avšak úspešnosť týchto zásahov je nízka.
Hlavné mesto nemá v tomto smere žiadne kompetencie. Môže sa k reklamám vyjadrovať len
vtedy, ak sú situované na jeho objektoch alebo pozemkoch - teda ako vlastník. Mesto však
môže dať na KPÚ BA podnet na odstránenie uvedených reklám z dôvodu ich rušivého vplyvu
(vizuálny smog). Riaditeľ MUOPu - p. Štassel navrhol, aby komisia zaslala svoje podnety na
MUOP s doplnením o konkrétne príklady a následne MUOP naformuluje a podá súhrnný podnet
na aktualizáciu Zásad ochrany PÚ na KPU BA.

Predsedníčka komisie pani Debnárová sa pýtala na to, či existuje stránka, kde by sa tieto
podnety združovali a kde by bolo vidieť, v akom štádiu riešenia sa nachádzajú. Pán Štassel
odporúča všeobecné podnety riešiť cez odkazprestarostu.sk alebo podateľňu Pamiatkového
úradu. Najlepšia cesta je naformulovať postoj hlavného mesta Bratislava a adresovať ho na
pamiatkový úrad. Ďalej pán Štassel členov komisie informoval, že teraz je na to vhodná doba,
keďže Pamiatkový úrad dokončuje aktualizáciu zásad pre pamiatkovú zónu – centrálna
mestská oblasť (prakticky celé Staré Mesto). O pár týždňov bude zasadať odborná komisia
Pamiatkového úradu, ktorá sa bude zaoberať týmito pripomienkami a aktualizáciou materiálu.
Mohlo by to byť podané oficiálne ako požiadavka hlavného mesta Bratislavy na zapracovanie
ďalších ustanovení. Pripomienky by mali byť vo všeobecnej rovine, konkrétny zoznam, čo
všetko považujeme za nevhodnú reklamu. Poslúži mu to ako príklad. Komisia CR a MS pošle
konkrétne príklady nevhodnej svetelnej reklamy pánovi Štasselovi.
Pán Brat navrhol, aby sa členovia komisie zamerali aj na prípady, kedy je umiestnenie
svetelnej reklamy krátkodobé (napr. silvestrovské oslavy, rôzne mestské al. umelecké
podujatia). Pán Štassel povedal, že požiadavka bude formulovaná všeobecne na všetky typy
svetelných reklám s podkapitolami na všetky typy svetiel (laserové, neónové, led a pod.)
a zároveň aj na krátkodobé (dočasné) a dlhodobé (stabilné) umiestnenie.
Členovia otvorili aj tému zásad rôznych typov reklám, k čomu Metropolitný inštitút Bratislavy
tvorí manuál externej reklamy, ktorý je momentálne daný na pripomienkovanie. Pán Brat
navrhol, že táto téma by mala byť dostupná a prezentovaná aj pre širšiu verejnosť, preto by
rád oslovil MIB s návrhom na zorganizovanie stretnutia na tému aplikovania pravidiel externej
reklamy.
Pán Vagač otvoril aj tému reklamy a vizuálneho smogu, ktorá prekrýva verejný priestor vo
vzduchu (reklama visiaca vo verejnom priestore). Požiadal, aby sa aj tento typ reklamy
zahrnul do podania, ktoré pripraví MUOP v rámci zadania pre obmedzenie svetelnej reklamy
v pamiatkovej rezervácii a zóne. Riaditeľ MUOP, p. Štassel navrhol, že Komisia pre pamätníky
a výtvarné zásahy do verejných priestorov by mohla vypracovať odborný posudok vždy pre
konkrétnu reklamu, ktorý môže mestu slúžiť ako podklad na napísanie výzvy/žiadosti na
odstránenie a ktorý by bol adresovaný na KPÚ. Podľa pána Korčeka táto Komisia nemá
hodnotiť, čo je alebo nie je umelecké dielo, ale skôr by táto komisia mala posudzovať, či daný
výtvarný zásah je/nie je vhodný na umiestnenie do verejného priestoru.
Uznesenie:
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu žiada riaditeľa Mestského
ústavu ochrany pamiatok v Bratislave o vypracovanie podnetu na zapracovanie
sprísnených pravidiel umiestňovania svetelnej reklamy a iných zásahov do verejného
priestoru v pamiatkovej zóne a rezervácii do zásad ochrany pamiatkových území.
Hlasovanie: prítomných: 9 , za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0

K bodu 3 - Návrh na podporu zákazu parkovania na chodníkoch
Návrh na podporu zákazu parkovania na chodníkoch predložil na zasadnutie komisie člen pán
Michal Brat. Poslanci NRSR schválili zákaz parkovania na chodníkoch, čím sa Bratislava po
dlhej dobe môže priblížiť civilizovaným mestám. Ide o pozitívnu vec – vozidlá budú môcť
parkovať len na vyznačených parkovacích miestach. Táto zmena sa výrazne dotkne vnímania
a fungovania mesta aj z pohľadu cestovného ruchu. Reálne však ide o zmenu, ktorá si žiada

zrejme dlhší čas na prípravu a implementáciu. Podľa pána Brata je však mimoriadne dôležité,
aby poslanci NRSR toto nariadenie nezrušili, ale len oddialili jeho účinnosť.
Predsedníčka komisie pani Debnárová hovorila, že problém s implementáciou majú aj
jednotlivé mestské časti a oddialenie uvítajú aj predstavitelia miest a obcí. Martin Kuruc
povedal, že konkrétny dátum je v súlade s tým, čo navrhuje mesto Bratislava.
Uznesenie:
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu Hlavného mesta SR Bratislavy
vyzýva poslancov NRSR, aby ponechali v platnosti právnu úpravu zakazujúcu
parkovanie na chodníkoch a posunuli účinnosť tejto právnej úpravy na 1.1.2023. Táto
zmena priblíži Bratislavu k štandardom iných vyspelých miest, čo pozitívne ovplyvní
nielen cestovný ruch a dojem, aký si odnesú turisti, ale aj život obyvateľov a obyvateliek
Bratislavy i ďalších slovenských miest. Zrušenie takejto úpravy by sme považovali za
premárnenú príležitosť a riziko, že zlepšenie koexistencie chodcov a automobilistov by
sa odsunulo na dobu neurčitú.
Hlasovanie: prítomných: 9 , za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0

K bodu 4 - Rôzne
V bode Rôzne pani predsedníčka Monika Debnárová informovala členov o tom, že im čoskoro
budú zaslané materiály od BTB - KPI BTB 2022 a Predbežný plán aktivít a rozpočet BTB na
rok 2022, ktoré budú predložené na najbližšie zasadnutie komisie CR a MS.

Ing. Monika Debnárová, v.r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Mgr. Veronika Štefániková

