
ZÁPISNICA č.4 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastnpitel'stve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 18.4.2012 

konaného v miestnosti Č. 10 od 15.00 do 17.00 h 

Prítomní: 

Prizvaní: 

Slavomír Frešo, Miloš Domorák, MUDr. Peter Osuský, CSc., Ing. Ján Krta, 
RNDr. Marta Černá, Ing. Martin Borguľa, Ing. Kamil Procházka 
Jozef Hitka, Ing. Petra Strejčková, Jaroslav Ježek, Mgr. Radovan Choleva 

Program rokovania: 
1. materiály pre Miestne zastupitel'stvo 

1.1 návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na rok 
2012, 

1.2 vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2011/2012, 
2. rozvoj elektrickej trakcie na území hlavného mesta SR Bratislavy, 
3. zriadenie podzemných kontajnerov (Ing. Borgul'a), 
4. predstava o fungovaní mestskej polície na území Starého Mesta (Ing. Borgul'a), 
5. rôzne 

5.1 vol'ba pevných termínov zasadnutí komisie. 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo. 

1. materiály p.-e Miestne zastupiteľstvo 

1.1 (1.) Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na 
rok 2012 

Bod Č. 1.1 otvorila Ing. Strejčková. 

Uznesenie č. 12/2012: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

1.2 (3.) Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2011/2012 

Bod Č. 1.2 uviedla Ing. Olej árová. 

Uznesenie č. 13/2012: 
Komisia berie predložené materiály na vedomie a opätovne odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiály prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

1.3 (9.) Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, Projekt - Elektronízácia služieb bratislavskej samosprávy 

Bod Č. 1.3 uviedol p. Ježek. 
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Uznesenie Č. 13/2012: 
Komisia berie predložené materiály na vedomie a opätovne odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiály prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomni: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

2. Rozvoj elektrickej trakcie na území hlavného mesta SR Bratislavy 

K materiálu komisia nemala pripomienky ani návwy a bez prijatia uznesenia pokračovala 
v ďalšom rokovani. 

3. zriadenie podzemných kontajnerov (Ing. Borgul'a) 

Bod Č. 3 otvoril Ing. Borguľa. ktorý na úvod poznamenal, že žiadna mestská časť nemá zriadené 
podzemné kontajnerové stojiská. Navrhol vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by sa ďalej týmto 
zámerom zaoberala. 
Ing. Procházka ako lokalitu navrhol priestranstvo okolo pešej zóny, problematický by bol prístup 
zberných vozidiel. 
Ing. Krta navrhol zvoliť postup, kde v prvom kroku by sa vytypovali lokality vhodného 
umiestnenia kontajnerov, napr. vnútrobloky. 
MUDr. Osuský upozornil na možnú zvýšenú hlučnosť. RNDr. Černá navrhla lokality' 
Hroboňova, Krčméryho, Ing.Olejárová Broskyňovu ulicu. 

Uznesenie Č. 14/2012: 
Komisia bude pokračovať v rokovani s magistrátom, v prvom kroku vytypuje vhodné lokality. 
Hlasovanie: prítomni: 7 za: 7 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

4. predstava o fungovaní mestskej polície na území Starého Mesta (Iug. Borgul'a) 

Bod Č. 4 uviedol Ing. Borguľa, ktorý nadviazal na Správu o organizácii okrskového systému 
MsP v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prerokovanú v miestnom zastupiteľstve 13.9.2011. 
Základná idea predkladateľa: toľko mestských policajtov v okrsku, aby tam bol stále niekto 
prítomní, napr. vytvorenie 8 okrskov á 6 ľudí = 48 policajtov. 
Pán Hitka oponoval potrebou 2 policajtov v noci + záloha v čase práceneschopnosti a čerpania 
dovolenky. 
Ing. Borgul'a ďalej podotkol, že mestský policajt by mohol byt' nápomocný ako inšpektor 
verejného poriadku. Zdroje príjmov: I) obyvatelia Starého Mesta platia vyššie dane, a preto je 
potrebné im zabezpečiť vyššiu bezpečnosť; 2) VÚC by prispievala na MsP. 
Pán Hitka zdôraznil, že vytvorenim samostatných okrskov vzniká priestorový problém, 
administratíva - technické vybavenie, policajt pred/po službou preberá/odovzdáva zbraň, 

hygiena, stravovanie atď .. Ďalej uviedol, že mestská polícia rieši o. i. aj dopravu v Starom Meste, 
idea - ak by ministerstvo vnútra zabezpečovalo dopravu cez štátnych policajtov, mohli by sa 
mestskí policajti venovať miestnym problémom. Pripomenul, že v súčasnosti sa naJVIaC 
problémov týka parkovania a dopravy a to by nevedel vyriešiť okrskár. 
Ing. Procházka navrhol vypracovať materiál a potom iniciovať ministerstvo vnútra. 
Pán Frešo navrhol rozposlať materiály Ing. Borgul'u všetkým členom komisie. 

Uznesenie Č. 15/2012: 
Komisia poveruje Ing. Borguľu k vypracovaniu projektu o fungovaní mestskej polície na území 
Starého Mesta. 
Hlasovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 
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5. rôzne 

5.1 voľba pevných termínov zasadnntí komisie 

Uznesenie č. 16/2012: 
Komisia nesúhlasí s voľbou pevných termínov zasadnutí komisie. 
Hlasovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Pán Frešo v bode rôzne uviedol problém vytvárania 'kolón pri výjazde zo Žabotovej ulice pri 
budove Unicredit z dôvodu zásobovania prevádzok. 

Uznesenie č. 1712012: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu zamedzenie zásobovania v jazdnom pruhu na 
Žabotovej ulici pri výjazde na Šancovú ul.. 
Hlasovanie: prítonrní: 7 za: 7 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Pán Frešo taktiež uviedol venčenie psov v zeleni na Žabotovej ulici. 

Ing. Procházka oboznámil komisiu s rozkopávkou na križovatke Prokopa Veľkého - Lesná, 
ktorá nadmerne dlho obmedzuje dopravu. 

Pán poslanec Ing. Borguľa požiadal predsedu komisie o uvoľnenie z ďalšieho rokovania komisie 
pre ďalšie povinnosti. Pán predseda súhlasil. 

Ing. Krta otvoril problematiku "vysokého" retardéra na Myjavskej ulici, ktorý spôsobuje 
poškodenia podvozkov vozidiel (sťažnosti obyvateľov). 

Pán Domorák uviedol problém so zaparkovanými vozidlami na Staromestkej ulici pri zastávke 
Zochova v smere do centra. Taktiež eviduje problém s venčenim psov na chodníku na 
Škamiclovej ulici. 

Ing. Procházka načrtol problém neprehľadnej križovatky Prokopa Veľkého - Lesná. Navrhol 
stretnutie na mieste s pracovníkom oddelenia dopravy miestneho úradu. 

Uznesenie č. 18/2012: 
Komisia poveruje Ing. Procházku na riešenie sprehľadnenia križovatky Prokopa Veľkého -
Lesná. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Ing.Olejárová informovala komisiu o došlom podnete vo veci presunu zastávky Na Hrebienku 
a vo veci vytvorenia samostatného cyklistického chodníka v zeleni na Rázusovom a Vajanského 
nábr .. 

Uznesenie č. 19/2012: 
Komisia nesúhlasí s presunom zastávky Na Hrebienku. 
Hlasovanie: prítonrní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Uznesenie č. 20/2012 
Komisia odporúča vytvorenie samostatného cyklistického chodníka popri komuníkácii. 
Hlasovanie: prítonrní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

3 



Predseda komisie týmto bodom ukončil rokovanie a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

Slavomír Frešo v. r. 
predseda Komisie pre dopravu, manažment 

verejnej správy a verejný poriadok 

Zapisovateľka: Tng. Katarína Olejárová, telefón: 59246380, mobil: 0910 853 986 
e-mail: katarina.olejarova@staremesto.sk 

Rozdeľovník: 

l. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. Slavomír Frešo 
4. Ing. Martin Borguľa 
5. Miloš Domorák 
6. RNDr. Marta Černá 
7. Ing. Ján Krta 
8. MUDr. Peter Osuský, CSc. 
9. Ing. Kamil Procházka 
10. Ing. Oliver Paradeiser 
ll. JUDr. Mária Barátiová 
12. Mgr. Rudolf Oravec 
13. Jozef Hitka 
14. Ing. Petra Strejčková 
15. Jaroslav Ježek 
16. Mgr. Radovan Choleva 
17. referát organizačný 

4 


