
z Á P I S NIC A č. 2 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejuý poriadok 
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 13.3.2013 

konaného v miestnosti č.10 od 15.00 do 17.00 h 

Prítomní: Slavomír Frešo, Miloš Domorák, Ing. Ján Krta, Ing. Kamil Procházka, 
RNDr. Marta Černá 

Prizvaní: Michal Malý, Tomáš Peciar, Mgr. Rudolf Oravec, Jozef Ritka, 
Ing. Július Papán 

Ospravedlnení: Ing. Martin Borguľa, MUDr. Peter Osuský, CSc. 

Program rokovania: 
1. materiály pre miestne zastupiteľstvo, 
2. návrh CyklokoaIície na cyklistické "protismerky", 
3. rôzne. 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo. 

1.1 Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto za rok 2012 

Bod č. 1.1 uviedol pán Ritka, pričom zdôraznil, že výkon mestskej polície v Starom Meste je na 
maximálnych hodnotách. 

Uznesenie č. 4/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a schváliť v zmysle uznesenia. 
Hlasovanie: prítomni: 5 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: l 

Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 a 
zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2013 

Bod č. 1.2 uviedol Ing. Papán. 

Uznesenie č. 5/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 5 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: l 

2. Návrh CyklokoaIície na cyklistické "protismerky" 

Bod Č. l uviedol pán Peciar. Pán Frešo navrhol vytvoriť pilotný projekt - vytypovanie jednej, 
dvoch ulíc, kde by bol možný prejazd cyklistov v protismere. 
Pán Ritka uviedol, že prejazd cyklistov v protismere je potrebné označiť príslušným dopravným 
značením. Ako príklad uviedol mesto Piešťany. 



,-

CyklokoaIícia vytypovala ulice Fraňa Kráľa, Moyzesova, Konventná, Kozia, Zochova, 
Dunajská, Medená, Grosslingova, Gajova, Lazaretská. 
Mgr. Oravec zdôraznil, že cyklistické pruhy nie sú využívané v zimnom období. 
Ing. Krta uviedol, že nie je vhodné porovnávanie veľkých miest s rozvinutou cyklistickou 
infraštruktúrou. 
Ing. Rausová poznamenala, že je vhodné mať zmapované zdroje a ciele jazdy cyklistov 
a umiestňovať prejazd cyklistov v protismere do takých úsekov, kde to dovoľujú šírkové 
a rozhľadové pomery. 
Ing. Procházka podotkol, že je potrebné začať pozvoľna, aby si vodiči na "protismerky" zvykli 
a potom postupne pridávať. 
Pán Frešo nakoniec zhrnul kritériá pre voľbu cyklistických "protismeriek": 

zachovanie parkovacích miest, 
výber takých úsekov, ktoré by boli cyklistami využívané a bezpečné, 
osveta - najprv pilotný projekt, potom koncepčné pokračovanie, atď. 

Komisia záver diskusie ukončila termínom výjazdového rokovania pod heslom "Na bicykli so 
Starým Mestom", ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2013 o 8:30 h. 

3. rôzne 

Ing. Procházka informoval o výtlku na Kozej ulici ako aj na zlý stav vozovky na ul. Na Slavíne. 
Pán Frešo si vyžiadal zaslať komisii zoznam výtlkov v Starom Meste. 
Ing. Rausová informovala komisiu o reakcii výkonu služby KDI KR PZ Bratislava vo veci 
kontrol na Holubyho ulici. 

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

Rozdeľovník: 

1. PhDr. Tatiana Rosová 9. Ing. Kamil Procházka 
2. Mgr. Kamil Homoľa 10. Ing. Oliver Paradeiser 
3. Slavomír Frešo 11. Mgr. Rudolf Oravec 
4. Ing. Martin Borguľa 12. Ing. Július Papán 
5. Miloš Domorák 13. JozefHitka 
6. RNDr. Marta Černá 14. Cyklokoalícia 
7. Ing. Ján Krta 15. referát organizačný 
8. MUDr. Peter Osuský, CSc. 
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