
z Á P I S NIC A č. 6 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupitel'stve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 21.5.2012 

konaného v miestnosti Č. 10 od 15.00 do 15.45 h 

Prítomní: 

Prizvaní: 

Slavomír Frešo, Miloš Domorák, MUDr. Peter Osuský, CSc. , Ing. Ján Krta, 
RNDr. Marta Černá, Ing. Martin Borguľa, Ing. Kami l Procházka 
Jozef Hitka 

Program rokovania: 
1. materiály pre Miestne zastupitel'stvo 

1.1 VZN o výške úhrad, spôsohe určenia a platenia úhrad za poskytovanie 
sociálnych služieb v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto, 

1.2 VZN o pešej zóne, 
2. rôzne. 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo. 

I. materiály pre Miestne zastupitel'stvo 

1.1 (2.) VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie 
sociálnych služieb v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto 

Komisia k bodu 1.1 neprijala uznesenie a pokračoval a v rokovaní. 

1.2 (3.) VZN o pešej zóne 

Bod č . 1.2 uviedla Ing.Olejárová. 

Uznesenie Č. 21/2012: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: O zdrža l sa: O nehlasoval: O 

2. rôzne 

Bod Č. 2 otvoril Ing. Borguľa. Začal podnetom obyvateľky dotazujúcej sa na chodník na 
Vrati\anskej ulici , na ktorom parkujú vozidlá. Ing.Olejárová reagovala, že situáciu prešetťllj e 

a o výsledku bude informovať v najbližšej komisii. 
Ďalej upozorni l na priechod pre chodcov na Krížnej ulici pri Nám. M. Benku, pri ktorom 
parkujúce autá dostanú "papuču" . Poukázal na nebezpečnú situáciu pre chodca, preto požiadal 
mestskú políciu o riešenie situácie odtiahnutím vozidla. 

Ing. Procházka upozornil na nebezpečnú vypadanú dlažbu na ul. Stará vinárska, ktorá v pripade 
nákladných vozidiel môže "odskoč i t'" a ohroz iť ako vozidlá tak aj chodcov. 

• 



Uznesenie Č. 22/2012: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu v jej mene vyzvať Magistrát hl. mesta, aby vypadanú 
dlažbu opravil a predišiel tak možnému nebezpečenstvu. 
Hlasovanie: prítomní : 7 za: 7 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Ing. Procházka poukázal na výsadbu stromov, ktoré už nepotrebujú oporu vo forme 3 kolíkov 
okolo kmeňa - potreba odstránenia kolíkov. 

Ďalej komisia diskutovala o križovatke Lesná - Prokopa Vel'kého. 

RNDr. Černá poukázala na skutočnos t', že mestská čast' vydáva v rezidentských zónach 
opätovne povolenia na vyhradené parkovanie pre konkrétnych žiadatel'ov. 

Ing. Borgul'a oznámil výtlk na Lazaretskej ul. pri poist'ovni Union; na uliciach Moskovská, 
Pol'ná, Lužická, Chorvátska pravdepodobne upchaté vpusty, pretože pri daždi neodteká voda 
z povrchu do kanalizácie. 

Ing. Krta sa dotazoval na opačné zjednosmernenie Partizánskej ulici. Ing.Olejárová informovala, 
že zmena prebehne začiatkom júna, pričom pri spustení je potrebná aj asistencia polície. 

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

~ 
Slavomír Frešo v. r. 

predseda Komisie pre dopravu, manažment 
verejnej správy a verejný poriadok 

Zapisovatel'ka: Ing. Katarína Olejárová, telefón: 59246380, mobil: 0910 853 986 
e-mail : katarina .ole jarova@staremesto. sk 

Rozdel'ovník: 
I. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. Slavomír Frešo 
4. Ing. Martin Borgul'a 
5. Miloš Domorák 
6. RNDr. Marta Černá 
7. Ing. Ján Krta 
8 . . MUDr. Peter Osuský, CSc. 
9. Ing. Kamil Procházka 
IO. Ing. Oliver Paradeiser 
ll. JUDr. Mária Barátiová 
12. Mgr. Rudolf Oravec 
13. JozefHitka 
14. referát organizačný 
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