
z Á P I S NIC A č. 7 

z rolwvania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupitel'stve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 12.6.2013 

konaného v miestnosti Č. 10 od 15.00 do 16.45 h 

Prítomní: 
Prizvaní: 

Ospravedlnení: 

Slavomír Frešo, RNDr. Marta Černá, Miloš Domorák, Ing. Ján Krta 
Ing. arch . Ľudovít Urban, Jozef Hitka, kpt. M f,TT. Ján Vŕbik, Ing. Peter 
Horecký, PhDr. Tatiana Rosová 
Ing. Martin Borguľa , MUDr. Peter Osuský, CSc. , Ing. Kamil Procházka 

Program rokovania: 
1. riešenie dopravnej situácie na Holubyho ulici, 
2. návrh komunikácií na rekonštrul,ciu - vyhodnotenie po fyzickej obhliadke, 
3. rôzne. 

Rokovanie utvoril a viedol predseda komisie Slavumír Frešo. 

1. riešenie dopravnej situácie na Holubyho ulici 

Bod Č . I otvoril kpt. Vŕbik, ktorý zhodnotil , že dopravnú situáciu na Holubyho ulici poznú veľmi 
dubre, nakoľko tam v minulosti sídlil na oddelení policajného zboru. Zdôraznil, že Holubyho 
ulica je verejná komunikácia s obojstrannými chodníkmi narozdiel od Šulekovej ulice, kturá má 
v určitých miestach veľmi zúžený profil. Ďalej uviedol, že pri posudzovaní návrhu zjednosmer
nenia Holubyho ulice je:: potrebné vziať do úvahy Šulekovu, ale napr. aj Červeňovu ulicu , ktoré 
budú zjednosmernením preťažené . Kpr. Vŕbik v závere navrhol ponechať existujúci stav a zrušiť 
dopravnú značku "Prejazd zakázaný", navrhol riešiť dopravnú situáciu upokojujúcimi dupravno
inžinierskymi opatreniami ako sú napríklad vyvýšená križovatka, záliv atď . 

Pán Frešo na záver diskusie zhodnotil možnusti riešenia: 
zachovať existujúci stav, 
zjednosmerniť (hornú Hulubyho ul., Šulekovu - pri škôlke::), 
dopravno-inžinierske opatrenia. 

Uznesenie Č. 1412013: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu o návrh variantuv dopravno-inžinierskych opatrení na 
riešenie dopravne::j situácie na Holubyho ulici spulu s cenovými návrhmi. 
IIlasuvanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasuval: O 

2. návrh komunikácií na rekonštrukciu - vyhodnotenie po fyzickej obhliadke 

Ing. Rausová intonuovala, že ešte nedisponuje všetkými požadovanými cenovými ponukami. 
Z uvedeného dôvodu pán Frešo navrhol tento bod presunúť na nasledujúce rokovanie, komisia 
súhlasila . 

3. rôzne 



Bod Č. 3 otvoril Ing. arch. Urhan, ktorý upozornil prítomných, že vozidlá v pese] zóne 
nedodržujú maximálnu povolenú rýchlost' 20 km/h a ohrozujú tým najmä okoloidúcich chodcov. 
Navrhol zdôrazniť maximúInu povolenú rýchlost" umiestnt:ním zákazovej dopravnej značky 
B 31a "Najvyššia dovolená rýchlost" 20 km/h" do značky lP 25a ,.Pešia zóna" pri vja7.doch do 
pešej zóny na Strakovej a Františkánskej ulici. 
Kpt. Vŕbik nesúhlasil s návrhom. nakoľko zúkon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premúvke jasne určuje 
rýchlosť v pešej zóne a mívrh hy mohol mať za následok zvýšenie rýchlosti vozidiel. Jeho 
núvrhnm holi opakované policajné kontroly, vhodne zvolený a umiestnený mestský mobiliár, 
ktorý by upokojoval pohyh vozidiel, alebo osadenie samostatnej zákazovej dopravnej značk y 
B 3 I a .. Najvyššia dovolenú rých lost' IO km/h" pri vjazdoch do pešej zóny na Strakovej 
a Františkúnskej ulici. 

Uznesenie Č. 15/2013: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu o osadenie samostatnej zúkazuvej dopravnej značky 
B 31a ,.Najvyššia dovolená rýchlosť 10 km/ h" pri vjaz.doch do pešej zóny na Strakovej 
a Františkánskej ulici . 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval : O 

V bode Rôzne ďalej Ing. Borccký uviedol projekt rekonštrukcie Tajovského ulice, ktorý lIva7.uje 
s výstavbou 2 oporných mllrov, novej komunikácie a chodníkov. Vypracovaný projekt je 
k dispozicii na investičnom oddelení. 

Uznesenie Č. 16/20n: 
Komisia berie na vedomie informáciu o projekte rekonštrukcie Tajovského ulice. 
IlIaso vanie : prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

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

~! 
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Slavomír Frešo v.r. 
predseda Komisie pre dopravu, mana7.mcnt 

verejnej spr<Ívy a verejný poriadok 

Zapisuvatcrka: Ing. K~t~ľÍl1~ Rnusová, tt:it:ľón : 59246380, 111obil: 0910 lIS3 986 
C-111~ il : katari na .ralls()va(~ustarC'lllcsto .s k 

Rozdcl'ovník: 
l. PhDr. Tal iana Rosová 
2 . Mgr. Kamil Homoľa 
3. Slavomír Frešo 
4. Ing. Martin l30rguľa 
5. Miloš Domorák 
6. RNDr. Marta (emá 
7. Ing. Ján Krta 
H. MUDr. Peter Osuský. CSc. 

9. Ing. Kamil Prochá7.ka 
10. Ing. Oliver Paradeiser 
ll. Ing. arch. r:udovít Urban 
12. Jozef Hitka 
13 . kpt. Mgr. Ján Vŕbik 
14. Ing. Peter l30recký 
15 . referát organizačný 
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