
ZÁPISNICA č.9 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupitel'stve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 19.9.2012 

konaného v miestnosti Č. 10 od 16.30 do 19.00 h 

Prítomní: Slavomír Frešo, Miloš Domorák" Ing. Ján Krta, Ing. Kamil Procházka 
Prizvaní: Ing. Július Papán, Mgr. Ľuboslava Vasilová, Mgr. Zuzana Čierniková, Jozef 

Hitka 
Ospravedlnení: Ing. Martin Borguľa, RNDr. Marta Černá, MUDr. Peter Osuský, CSc. 

Program rokovania: 
1. materiály pre miestne zastupitel'stvo, 
2. informácia o pripomienkach k parkovacej politike, 
3. vybudovanie schodiska do pivnice na Konventnej ulici, 
4. žiadosť obyvatel'ky o obmedzenie zaparkovaných vozidiel v jazdnom pruhu na ulici 

Slávičie údolie, 
5. žiadost' obyvatel'ov Streleckej ulice o vytvorenie parkovacích miest, 
6. rôzne. 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo. Úvodom komisia hlasovala 
o používaní nahrávacieho zariadenia na rokovaniach komisie. 

Uznesenie Č. 28/2012: 
Komisia súhlasí s použitím nahrávacieho zariadenia na rokovaniach komisie. 
Hlasovanie: prítomni: 4 za: l proti: 2 zdržal sa: 1 nehlasoval: O 

Záver: Nahrávacie zariadenie na rokovaniach komisie používané nebude. 

1. materiály pre miestne zastupitel'stvo: 
1.2 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Č • ••• 12012 o vol'ných pouličných aktivitách 

Bod Č. 1.2 uviedla Mgr. Čierniková. Diskusiu otvoril p. Hitka, ktorý neodporúča určovať pevné 
vzdialenosti v metroch, upozornil na problémy pri kontrolách, a tiež na vymožiteľnosť práva. 
Ing. Procházka vyjadril predstavu s povoľovaním voľných pouličných aktivít podľa vopred 
pripravenej mapy, kde sú od jednotlivých kostolov, škôl, nemocníc, atd'. vynesené kružnice. 
Podľa tejto mapy povoľovacia komisia nebude mať problém s umiestňovanim voľných 

pouličných aktivít. 

Uznesenie č. 2912012: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 3 proti: O zdržal sa: l nehlasoval: O 

1.11 Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 
2012 

Bod Č. 1.11 predstavil Ing. Papán. Diskusiu otvoril p. Domorák, ktorý informoval, že tomuto 
bodu sa podrobne venovala komisia finančná a majetková. Ing. Procházka položil prednášateľovi 



----.-----------

otázku, ako na tom stojí mestská časť, na čo Ing. Papán reagoval, že najväčšie príjmy sú 
z podielov na dani z príjmov z fyzických osôb a daní z nehnuteľností, ale sitnácia je ťažká. Ing. 
Procházka upozornil na problémový centrálny výber daní na Magistráte hl. mesta. 

Uznesenie č. 30/2012: 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a zobrať na vedomie. 
Hlasovaníe: prítomni: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

1.12 Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2012 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 

Bod Č. 1.12 uviedol Ing. Papán. Pán Frešo zdôraznil najväčšiu úpravu rozpočtu v oblasti 
dopravy, pričom sa obrátil na komisiu s požiadavkou žiadať na rok 2013 toto krátenie nahradiť. 
Ing. Rausová upozornila na havarijný stav dlažby na Michalskej ulici. Pán Domorák poukázal na 
zlé plnenie na strane výdavkov. 

Uznesenie č. 31/2012: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastnpiteľstva 
materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovaníe: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

1.13 Návrh Zmluvy o partnerstve pri organizácii a prevádzke Vianočných trhov 

Bod Č. 1.13 otvoril Ing. Procházka, ktorý informoval komisiu o doplnení 2 bodov na rokovaní 
miestnej rady. Pán Hitka upozornil na problémy s vjazdom vozidiel pre zásobovanie stánkov. 

Komisia k tomuto bodu nehlasovala. 

2. informácia o pripomienkach k parkovacej politike 

Bod Č. 2 uviedla Ing. Rausová. Diskusiu otvoril p. Domorák, ktorý vyjadril úmysel zaviesť ľahký 
systém, ktorý by sa následne zdokonaľoval. Ing. Krta upozornil na kontrolu a jej zabezpečenie. 
Pán Hitka vysoko zdôraznil, že každý sa spolieha na to, že sa to nejako skontroluje, avšak 
otázkou kontroly je potrebné za zaoberať vo zvýšenej miere. Pán Domorák navrhol, aby sa výnos 
z parkovacej politiky nerozplynul do bežného rozpočtu, ale aby sa vytvoril fond parkovania. Pán 
Frešo položil otázku, ako môže mestská časť participovať na prevádzke mestskej polície. Ing. 
Rausová infonnovala komisiu o rokovaní s p. primátorom. Ing. Procházka požiadal o prípravu 
väčšieho článku do novín, ako sme naložili s došlými pripomienkami. Ing. Krta mal záujem 
zaoberať sa každou oblasťou ("štvrťou") mestskej časti osobitne. 

Uznesenie č. 32/2012: 
Komisia-berie predloženú informáciu o pripomienkach k parkovacej politike na vedomie. 
Hlasovaníe: prítonmí: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

3. vybudovanie schodiska do pivnice na Konventnej ulici 

Bod Č. 3 uviedla Ing. Rausová 
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Uznesenie č. 33/2012: 
Komisia odporúča odpredaj časti chodnika na Konventnej ulici o výmere cca 4,5 m2 za účelom 
vybudovania vstupu do pivnice. 
Hlasovanie: prítonmí: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

4. žiadosť obyvateľky o obmedzenie zaparkovaných vozídiel v jazdnom pruhu na ulici 
Slávičie údolie 

Bod Č. 4 otvorila Ing. Rausová. 

Komisia k tomuto bodu neprijala uznesenie, ale zvolila termin výjazdového rokovania na ulici 
Slávičie údolie dňa 26.9.2012 o 11 :00 h. 

5. žiadost' obyvateľov Streleckej ulice o vytvorenie parkovacích miest 

Bod Č. 5 uviedla Ing. Rausová. 

Uznesenie č. 34/2012: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu o zabezpečenie úpravy dopravného značenia na 
Streleckej ulici od ulici Palisády, a to zrušením "Zákazu zastavenia", pričom komisia 
neodporúča rozširovať oblasť so zavedením parkovacím režimom o Streleckú ulicu, nakoľko sa 
pripravuje nový parkovací systém. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

6. rôzne 

Bod Č. 6 otvorila Ing. Rausová informáciou o rokovaní s riaditeľom Hotela Falkensteiner 
Bratislava, pre ktorých mestská časť vyhradí 2 parkovacie miesta na Kozej ulici do 31.12.2012. 
Do tohto termínu si musí hotel vyriešiť zásobovanie na svojom pozemku, resp. tak, aby 
zásobovacie vozidlá neobmedzovali chodcov ani prejazdnosť Kozej ulice. 

Uznesenie č. 35/2012: 
Komisia berie na vedomie informáciu o rokovani s Hotelom Falkensteiner Bratislava. 
Hlasovanie: prítonmí: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Ing. Procházka sa dotazoval na osadenie zrkadla na Ulici Prokopa Veľkého v križovatke 
s Lesnou ul.. Ing. Rausová požiadala ústne v tejto veci o súčinnosť Magistrát hl. mesta, ktorý 
osadenie zrkadla na Ulici Prokopa Veľkého nezrealizuje, nakoľko problém s výhľadovými 
pomermi je z Lesnej ulice, ktorá je v správe mestskej časti, a preto aj realizácia bude na náklady 
mestskej časti. 

Ing. Procházka pokračoval havarijným stavom komunikácie na Tajovského nIici, pričom 
požiadal o vypracovanie cenových ponúk na vysypanie vozovky štrkom. 

Ďalším bodom Ing. Procházku bola problematika chýbajúcej dažd'ovej kanalizácie na Ulici 
Prokopa Veľkého a požiadavka na vytvorenie aspoň jednej kanálovej vpuste pri vjazde do 
Lesnej ulice. 
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Uznesenie Č. 3612012: 
Komisia poveruje Ing. Procházku, aby informoval Staromešťanov o chýbajúcej dažďovej 
kanalizácie na Ulici Prokopa Vel'kého prostredníctvom Staromestských novín. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

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

;f : .-- ff 
~ i'--- U 
Slavomír Frešo 

predseda Komisie pre dopravu, manažment 
verejnej správy a verejný poriadok 

Zapisovateľka: Ing. Katarína Rausová, telefón: 59246380, mobil: 0910 853 986 
e-mail: katarina.rausova@stal.emesto.sk 

Rozdeľovník: 

l. 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 
10. Ing. Oliver Paradeiser 
ll. Mgr. Dominik Juhász 
12. JUDr. Mária Barátiová 
13. Ing. Július Papán 
14. JozefHitka 
15. referát organizačný 
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