
ZÁPISNICA č.3 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupitel'stve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 15.4.2013 

konaného v miestnosti č.10 od 15.00 do 17.15 h 

Pritomní: 

Prizv~ní: 
Osprrvedlnení: 

Slavomír Frešo, Miloš Domorák, Ing. Ján Krta, Ing. Kamil Procházka, 
RNDr. Marta Černá, MUDr. Peter Osuský, CSc. 
Mgr. Rudolf Oravec, Jozef Hitka, Ing. Július Papán 
Ing. Martin Borguľa 

Progtam rokovania: 
Li materiály pre miestne zastupitel'stvo, 
2.! dopravná situácia na Holubyho ulici, 
3.1 prekrytie exteriérových sedení slnečníkmi - petícia proti VZN v pešej zóne, 
4.1 rôzne. 

i 

ROktanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo. 

1~2 Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č ... ./2013 z ......... 2013 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na miestnych komunikáciách 

Bod 1$. 1.2 uviedla Ing. Rausová. 

Uznesenie č. 6/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupitel'stva 
materiál prerokovať a schváliť v zmysle znenia nového uznesenia: 
- neodporúča Mestskému zastupitel'stvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť všeobecne 
záv~é nariadenie hl. mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
miestnych komunikáciách, 
- odporúča predložiť toto nariadenie až po schválení dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, 
v ktorom sa menia Čl. 73, 74 z dôvodu zmeny zákona č.13511961 Zb. o pozemných 
kom~ikáciách a Čl. 91 ods. 1 písm. b), 
- pqveruje starostku rokovať s primátorom hl. mesta SR vo veci zosúladenia požiadaviek 
mest~kej časti v oblasti parkovacej politiky. 

Hlas~vanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

1.20 Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2012/2013 

Bod č. 1.20 uviedla Ing. Rausová. 

Uzn~senie č. 7/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupitel'stva 
matedál prerokovať a zobrať na vedomie. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 



1.22 Návrh na poskytnutie pôžičky spoločnosti Staromestská a.s. a druhú zmenu 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 

Bod Č. 1.22 uviedol Ing. Papán. 

Komisia k tomuto bodu neprijala uznesenie. 

2. dopravná situácia na Holubyho ulici 

Bod Č. 2 uviedla Ing. Rausová, ktorá oboznámila komisiu s došlou petíciou proti 
zjednosmemeniu časti Holubyho ulice. 

Uznesenie č. 8/2013: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu o zabezpečenie zjednosmemenia časti Holubyho ulice 
v smere od Šulekovej po Červeňovu ulicu. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

3. prekrytie exteriérových sedení slnečníkmi - petícia proti VZN v pešej zóne 

Bod Č. 3 uviedol Ing. Krta, ktorý informoval komisiu o zámere vypracovať metodickú 
interpretáciu k VZN o pešej zóne - individuálne presúdenie prekrytia exteriérových sedení. 
Mgr. Oravec oboznámil komisiu o možnosti inštalácie slnečníkov špeciálnym ukotvením do 
dlažby, čo funguje aj vo Viedni. 

Uznesenie č. 9/2013: 
Komisia berie predloženú petíciu na vedomie, pričom pri príprave ďalšieho návrhu VZN o pešej 
zóne bude komisia zvažovať aj iné formy prekrytia, komisia taktiež žiada prednostu miestneho 
úradu o vypracovanie materiálu na iné formy (okrem slnečníkov a markíz) prekrytia 
exteriérových sedení. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

4. rôzne 

RNDr. Černá informovala o výtlkoch na Gorazdovej, Krčméryho ul., ul. Na Kalvárii, svahu 
medzi ul. Propopa Veľkého a ul. Na Kalvárii. 
Ing. Procházka požiadal Ing. Rausovú urgovať Magistrát hl. mesta na havarijný stav vozovky na 
ul. Prokopa Veľkého a Na Slavíne. 
Komisia sa na záver bodu rôzne venovala diskusii k zámeru sprejazdnenia Nám. SNP, pričom sa 

.k tejt()tém(! ~átll1a d;alšomrokovanÍ komisie.__ ____ ---- ---

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

r= ~ 
~----
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 
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Rozdeľovník: 
1. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Kamil Homoľa 
3. Slavomír Frešo 
4. Ing. Martin Borgul'a 
5. Miloš Domorák 
6.1 RNDr. Marta Černá 
7'1 Ing. Ján Krta 
8.i MUDr. Peter Osuský, CSc. 
9.1 Ing. Kamil Procházka 
10. Ing. Oliver Paradeiser 
11. Mgr. Rudolf Oravec 
l~. Ing. Július Papán 
1$. Jozef Hitka 
14. referát organizačný 
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