
z Á P I S NIC A č. 8 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupitel'stve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 17.6.2013 

lwnaného v miestnosti Č. 10 od 15.00 do 14.30 h 

Prítomní: Slavomír Frešo, , Miloš Domorák, Ing. Ján Krta, Ing. Kamil Procházka 
Prizvaní: Jozef Hitka, JUDr. Mária Barátiová, Mgr. Zuzana Čierniková, Ing. Július 

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

Program rokovania: 
1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo, 
2. návrh komunikácií na rekonštrukciu - vyhodnotenie po fyzicl.ej obhliadke, 
3. rôzne. 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo. 

1.1 Prerolwvanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestske.i 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 512010 o niekturých podmienkach držania psov na 
území mestske.i časti Bratislava-Staré Mcsto a návrh všeobecne záväzného nariadenia 
mestske.i časti Bratislava-Staré Mesto č .... ./2013 u niektorých podmienkach držania 
psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Bud č. 1.1 uviedla Mgr. Čierniková. 

lJznesenie č. 1712013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestncho zastupiteľstva 
materiM prerokovať a schváliť v znení uznescnia. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

1.2 Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestske.i 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/1996, ktorým sa ustanovu.ie, že obt'ažovanie osôb .ie 
priestupkom proti vere.inému poriadku a návrh všeobecne záväzného nariadenia 
mestske.i časti Bratislava-Stnré Mesto č .... ./2013 uchrane verejného purÍlldku na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Bod Č. 1.2 uviedla Mgr. Čierniková. 

Uznesenie Č. 18/2013: 
Komisia berie prcdložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
matcriál prerokovať a schváliť v znení uznesenia. 
Hlasov,mie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

1.3 Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestske.i 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 



Uod Č. 1.3 uviedla Mgr. Čierniková. 

Uznesenie č. 19/2013: 
Komisia berie predložený materiú! na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupitel'stva 
materiál prerokovať a schváliť v znení uznesenia. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval : O 

1.4 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č ... ./2013 
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava
Staré Mesto 

Bod Č. 1.4 uviedla JUDr. UarÚliová. 
Ing. Prochúzka navrhol podmieniť navrhované zníženie alebo odpustenie dane v § 6 ods . 3 
určitou sumou. 
Pán Hitka navrhol informovanie poslancov o poskytnutých úľavách na rokovaniach miestnych 
zastupiteľstiev. 

Komisia J'alej diskutovala o možnostiach sprístupnenia daií.ového tajomstva. 

Uznesenie č. 20/2013: 
Komisia navrhuje doplniť 7.nenie § 6 ods. 3 o vetu "Daňovník je povilillý umožniť sprístupnenie 
daňového tajomstva svojím pisonmým súhlasom." . 
Hlasovanie: prítonmí: 4 za: 3 proti: O zdržal sa: l nehlasoval: O 

Uznesenie č. 21/2013: 
Komisia navrhuje doplniť bod n. uznesenia v znení: žiada starostku mestskej časti o pravidelnú 
inťorn1áciu na rokovaniach Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Uratislava-Staré Mesto 
o poskytnutých zníženiach resp. oslohodeniaeh dai10vej povinnosti podľa § 6 ods. 3 všeobecne 
záväzného nariadenia č ... ./2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdr7.al sa: O nehlasoval: O 

Uznesenie č. 22/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na 7.asadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a schvál iť v znení uznesenia a Uznesení Č. 20/2013 a 21/2013. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

1.6 Návrh stanoviska Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mestn k 
návrhu všeobecne :f.lÍväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č ... ./2013 z 
..... 2013 o vymedzení IÍsekov miestnye.h komunildcií na dočasné parkovanie 
motorových v07.idiel, výške úhrady 7.a dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a 
spôsohe preukázania jej zaplatenia 

Bod č . 1.6 uviedla Ing. Rausová. 

Uznesenie č. 23/2013: 
Komisia navrhuje doplniť bod U. uznesenia (šikmé písmo): "odpOlúča Mestskému 7.astupitcrstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Uratislavy schváliť všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej repuhliky Bratislavy Č . .. ./2013 z .. . 2013 o vymedzení úsekov 
miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vOi'.idiel , výške úhrady za dočasné 

parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia s pripomienkami 
uvedenými v stanovisku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto až po 
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zapracovaní cl schválení pripomienok uvedených II stanovisku Miestneho zastufJitet:\·tva mestskej 
časli Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa menia čl. 73 , 74 a dopÍňa sa čl. 91 ods. 3." 
Hlasovanie: prítonmí: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Uznesenie č. 2412013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a schváliť v znení uznesenia a Uznesenia Č. 23/2013 . 
IlIasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval : O 

1.9 Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mestu za rok 2012 

Bod Č. 1.9 uviedol Ing. Papán. 

Uznesenie č. 25/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
matt:riúl prerokovať a schváliť v znení uznesenia. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

2. návrh kumunikácií na rekonštrukciu - vyhodnotenie po fyzickej obhliadke 

Ing. Rausová uviedla požadované cenové ponuky: 
Gross lingova ul. v časti od Karadžičovej ul. po Ul. 29. augusta (výmena povrchu) - 13 920 eur 
Grosslingova ul. v časti od Karadžičovej ul. po Ul. 29. augusta (výmena podložia a povn;hu) -
46 800 eur 
Grosslingova ul. v časti od Ul. 29. augusta po Lazaretskú ul. (výmena povrchu) - 44640 t:ur 
Grosslingova ul. v časti od Ul. 29. augusta po Lazaretskú ul. (výmena podložia a povrchu) -
156000 eur 
Strážnická ul. v časti od Moskovskej po Šoltésovej ul. (výmena povrchu) - 14508 em 
Strážnická ul. v časti od Moskovskej po Šoltésovej ul. (výmena podložia a povrchu) - 50700 eur 
Májkova ul. (výmt:na podložia a povrchu) - 65000 eur 

Uznesenie č. 26/2013: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu o zabezpečenie rekonštrukcie ulíc Grosslingova 
v časti od Karadžičovej ul. po Ul. 29. augusta a v častí od Ul. 29. augusta po Lazaretskú ul. 
a M~ikova ulicu . 
Hlasovanie: prítomní : 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nt:hlasoval : O 

3. rôzne 

Ing. Rausová otvorila bod Rôzne podnetom obyvateľov o začlent:nie ulíc Somoliekého a "horná" 
LernlOntovova ulica do zóny rezidentského parkovania. 

Uznesenie Č. 27/2013: 
Komisia odporúča začleniť ulice Somolického a "horná" Lt:rmontovova ulica do zóny 
rezidentského parkovania. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: l proti: O zdržal sa: 2 nehlasoval: l 

Ing. Procházka na záver inforn10val komisiu a požiadal o riešenie situácie vysokej rýchlosti 
cyklistov schádzajúcich po Hlbokej ceste, ktorí ohrozujú okoloidúcich chodcov. 
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Prcdscda komisie týmto bodom ukončil rokovanie a poďakoval všetkým prítomným za účasť . 

/~~-r./ 
Slavomír Frešo v.r. 

predseda Komisie we dopravu, manažment 
vcrcjncj správy a verejný poriadok 

Zapisovateľka: Ing. Kntnrína Rausová, telerón: 59246380, mobil: 0910 S53 l)X6 
e-mail: kntarina.rallsova@starcmcsto .sk 

Rozdeľovník: 

I . PhDr. Tatiana Rosovú 
2. Mgr. Kamil Homoľa 
3. Slavomír Frešo 
4. Ing. Martin Rorguľa 
5. Miloš Domorák 
6. RNDr. Marta Černá 
7. Ing. Ján Krta 
8. MUDr. Peter Osuský, CSc. 
9. Ing. Kamil Prochúzka 
10. Ing. Oliver Paradciscr 
I I. Jozcf Hitka 
12. JUDr. Mária Rarátiová 
13. Mgr. Zuzana Čiernikovú 
14. Ing. Júlills Papán 
15. rcfcrát organizačný 
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