
z Á P I S NIC A č. 8 

z rokovania K omisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný por iadok 
pri M iestnom zastupitel'stve mestskej časti Bratislava - Sta ré Mesto z 18.6.2012 

konaného v Staromestskej sieni od 14.00 do 16.00 h 

P r ítomní: Slavomír Frešo, Miloš Domorák, MUDr. Peter Osuský, CSc., Ing. Ján Krta 
Prizvaní: Ing. Petr Horský, Mgr. Rudolf Oravec, Ing. Oliver Paradeiser, Jozef Hitka, 

Ing. Martina Tichá, PhDr. Tatiana Rosová 
Ospravedlnení : Ing. Martin Borgul'a, RNDr. Marta Černá, Ing. Kamil Procházka 

P rogram rokovania: 
l. materiály pre miestne zas tupitel'stvo: 

1.1 aktualizácia parkovacej politiky mestskej čas ti Bratislava-Star é Mesto, 
1.2 informácia o pravidlách parkovania v mestskej časti Bratislava-S tar é Mesto, 

2. rôzne. 

Časť rokovan ia komisie bola z lúčená s Komisiou pre nakladanie s majetkom a financie a 
Komisiou pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostred ie. Spo ločné rokovanie 
otvoril a viedol predseda komisie Slavomí r Frešo. Komisia súhlas il a, aby úvodným bodom bol 
materiál Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO) Bratis lava-Staré Mesto -
Oblasť Blumentál. 

1. materiály pre miestne zastupitel'stvo: 
1.1 In tegrovaná stratégia rozvoja mestsk)'ch oblastí (ISRMO) Bratislava-Staré 

Mesto - Oblasť B1umentál 

Bod Č. 1.1 uviedla Ing. Tichá. 

Uznesenie č . 241201 2: 
Komisia beri e predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupitel'stva 
materiál prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: prítonmí : 4 za: 4 proti: O zdrža l sa: O nehlasoval: O 

1.2 aktualizácia parkovacej politiky mestskej čas ti Bratislava-S taré Mesto 

Bod Č. 1.2 predstav ila Ing. Rausová. 

V rámci spo ločnej diskusie sa prítomní poslanci dohodli na zmene znenia materiálu týkaj úceho 
sa parkovania osôb so ZŤP uvedenom v bode I písm. c) v zmysle schváleného uznesenia. 

Uznesenie č. 25/201 2: 
Komisia odporúča zmeniť znenie bodu l písm. c) nas ledovne: V zmys le noriem vyhrad iť časť 

parkovadch miest pre ZŤP. Pri umiestňovaní a voľby počtu vyhradených miest prihliadať na 
lokálne potreby ZŤP osôb, nev)'flradzevať však flarkevaeie ffiiesta na evidenená znaeku vezidIa. 
v nevyhnutnej miere vyhradzovať parkovacie miesta pre ZŤP osoby na evidenčné číslo vozidla, a 
to len pre obyvatel'ov zóny s dopravným obmedzením. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdrža l sa: O nehlasoval: O 

Uznesenie č. 26/2012: 



Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál v znení pripomienky prerokovať a schváli ť. 

Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

1.3 informácia o pravidlách parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Bod č. 1.3 uviedla Ing. Rausová. Prítomní navzájom diskutovali . 

Uznesenie Č. 27/2012: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľs tva 

materiá l prerokovať a schváliť . 

Hlasovanie: prítomní : 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

2. rôzne 

V tomto bode predseda komisie nezaznamenal prihlásených, preto ukončil rokovanie 
a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

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

verejnej správy a verejný poriadok 

Zapisovateľka : Ing. Katarína Rallsová, telefón: 59246380, mob il : 0910 853 986 
e-mai l: kata rina.rallsova@staremesto.sk 

Roúlel'ovník: 
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. Kami l Procházka 
10. Ing. Oliver Paradeiser 
ll . JUDr. Mária Barátiová 
12. Mgr. Rudolf Oravec 
13. Jozef Hitka 
14. referát organizačný 
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