
z Á P I S NIC A č. 11 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 16.10.2012 

konaného v miestnosti č. 10 od 17.00 do 18.00 h 

Prítomní: 

Prizvaní: 
Ospravedlnení: 

Slavomír Frešo, Miloš Domorák, Ing. Ján Krta, Ing. Kamil Procházka, RNDr. 
Marta Černá 
JUDr. Mária Barátiová 
Ing. Martin Borgul'a, MUDr. Peter Osuský, CSc. 

Program rokovania: 
1. materiály pre miestne zastupiteľstvo, 

1.1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto č ...... 
/20 12 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

1.2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č ...... 
/201 2 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

1. 3. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 20 12/2013 
2. informácia o výjazdovom rokovaní vo veci žiadosti obyvateľky o obmedzenie 

zaparkovaných vozidiel v jazdnom pruhu na ulici Slávičie údolie, 
3. rôzne. 

Rokovanie otvori l a viedol predseda komisie Slavomír Frešo. 

1. materiály pre miestne zastupiteľstvo: 
1.1 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č ...... 12012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Bod Č. 1.1 uvied la JUDr. Barátiová. 

Uznesenie č. 37/2012: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupitel'stva 
materiál prerokovať a schváli ť. 

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

1.2 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č ...... 
/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Bod Č. 1.2 predstavila JUDr. Barátiová. 

Uznesenie č. 38/2012: 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča na zasadnutí miestneho zastupitel'stva 
materiál prerokovať a schvál i ť. 

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



~~ ----------------- -

1.3 Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2012/2013 

Bod Č. 1.3 uviedla Ing. Rausová. Ing. Procházka informoval miestnu radu, a tiež aj komisiu 
o podnete obyvatel'a na neskorý zásah po sýpacieho vozidla na Údolnej ulici (Zóna Č. 5). Ing. 
Rausová uistila komisiu, že zabezpečí , aby zásah na Údolnej ulici bol ako prvý v poradí. RNDr. 
Černá požiadala upozorniť Magistrát hlavného mesta na spoj Č . 147, ktorého trasu je v prípade 
spádu snehu alebo pol'adovice potrebné obslúžiť medzi prvými. 

Uznesenie č. 39/2012: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupitel'stva 
materiál prerokovať a schváliť podl'a predloženého uznesenia. 
Hlasovanie: prítomní : 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

2. informácia o výjazdovom rokovaní vo veci žiadosti obyvatel'ky o obmedzenie 
zaparkovaných vozidiel v jazdnom pruhu na ulici Slávičie údolie 

Bod Č. 2 otvoril Ing. Krta, ktorý informoval komisiu o výjazdovom rokovaní s 3 možnosťami 
riešenia: 

l . obmedzenie státia (parkovania) v jazdnom pruhu - osadenie zákazu zastavenia, resp. státia, 
2. parkovanie čiastočne na vozovke/chodníku v úseku od Svetlej ulice po ulicu Na hrebienku, 
3. zjednosmernenie Ulice Slávičie údolie . 

Komisia celú situáciu dôsledne prehodnotila a za najvhodnejší variant vybrala možnosť Č . 2. 

Uznesenie č. 40/2012: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu zabezpečiť dopravné značenie pre parkovanie vozidiel 
na Ulici Slávičie údolie čiastočne na vozovke/chodníku v úseku od Svetlej ulice po ulicu Na 
hrebienku. 
Hlasovanie: prítomní:5 za: 5 proti : O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Pán poslanec Ing. Krta požiadal predsedu komisie o uvol'nenie z ďalšieho rokovania komisie pre 
ďalšie povinnosti. Pán predseda súhlasi l. 

3. rôzne 

Ing. Procházka požiadal v mene obyvatel'ov o opravu vozovky na Údolnej ulici . Ďalej pán 
Procházka informoval o novovybudovanom kanalizačnom vpuste na Ul. Prokopa Vel'kého pri 
vjazde do Lesnej ulice, ktorý žiada reklamovať, pretože tečúca voda vpust obteká. Ing. Rausová 
sa podujala o prezistenie skutkového stavu. Ďalšou informáciou pre komisiu bolo rozšírenie čast i 
komunikácie na Tajovského ulici. Ing. Procházka požiadal o zabezpečenie osadenie zrkadla na 
Ulici Prokopa Vel'kého v križovatke s Lesnou ulicou miestny úrad. 
RNDr. Černá požiadala o správne nastavenie zrkadla na Hroboňovej ulici pri výjazde 
z Krčméryho. 

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

t~~!OH 
predseda Komisie pre dopravu, manažment 

verejnej správy a verejný poriadok 
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Zap isovateľka: Ing. Katarína Rausová, lelefón: 59246380, mobil: 0910 853 986 
e-mail: katarina .rausova(a)staremesto.sk 

Rozdeľovník: 

I . PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. Slavomír Frešo 
4. Ing. Martin Borgu!'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 
II. Mgr. Dominik Juhász 
12. JUDr. Mária Barátiová 
13. Jozef Hitka 
14. referát organizačn)' 
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