
z Á P I S NIC A č. 9 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupitel'stve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 5.9.2013 

konaného v miestnosti Č. 10 od 13.30 do 14.45 h 

Pritomni: 
Prizvaní: 
Ospravedlnení: 

Slavomír Frešo, Mi loš Domorák, Ing. Ján Krta, Ing. Kamil Procházka 
PhDr. Tatiana Rosová, PhDr. Dana Kolcúnová, p. Zachar 
Ing. Martin Borguľa, RNDr. Marta Černá, MUDr. Peter Osuský, CSc. 

Program rokovania: 
1. parkovacia politika, 
2. rôzne. 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo. 

1. parkovacia politika 

Začiatkom bodu Č. l si komisia vypočula p. Kolcúnovú a p. Zachara, ktorí zastupovali 
obyvateľov Gunduličovej , Lern10ntovovej a Somolického ulice. Úvodom uviedli stretnutie 
s veliteľom mestskej polície p. Jozefom Hitkom vo veci zvýšenej kontroly vyhradených 
parkovacích miest pre rezidentov, ako aj postihovania súkromných vozidiel policajtov. 
Zástupcovia obyvateľov popísali hlavný problém v danej lokalite v pretlaku inštitúcií (štátne, 
mestské orgány, zahraničné zastupiteľstvá) , ktorí majú v danej lokalite sídlo a majú vyhradené 
parkovacie miesta v mnohých prípadoch do 18.00 h, čo je v neprospech Staromešťanov. 

Zástupcovia obyvateľov taktiež požadujú v čo najkratšom čase zahrnúť "hornú" Lermontovovu 
ulicu (medzi ul. Fraňa Kráľa a Vlčkovou) a Somolického ulicu do zóny rezident ského 
parkovania. 

Pán predseda vyjadril pochopenie s problémom v ich lokalite a uviedol , že práve na dnešnom 
rokovaní má komisia diskutovať k téme parkovacej politiky a jej potenciálneho rozšírenia do 
ďalších oblastí. Pán Frešo po krátkej diskusii členov komisie a po ich všeobecnom odobrení 
odpovedal občanom, že komisia má záujem rozšíriť zónu rezidentského parkovania aj do ďalších 
oblastí, avšak najskôr k 1.1.2014. 

Komisia k tomuto neprijala uznesenie a pokračovala v rokovaní. 

K téme parkovacej politiky pokračovala pani starostka, ktorá uviedla, že ako ďalšie kroky 
parkovacej politiky vidí: 

v záujme zlepšenia podmienok parkovania rezidentov v Starom Meste zrušenie 
vyhradených parkovacích miest pre firmy, ktoré sa vrátia rezidentom, 
firmám predávať abonentskú parkovaciu kartu (návrh 1000 eur), ktorá ich bude 
oprávňovať parkovať na rezidentských parkovacích miestach, avšak nie na konkrétnom 
mieste (bez toho by sme mali výpadok 220 000 eur), 
rezidentskú kartu zaviesť vo forme nálepky s ochrannými prvkami, aby sa predchádzalo 
falšovaniu, strácaniu, ... (vydávanie na l rok za manipulačný poplatok), 
začať uplatňovať prísnejšie kritériá na vydanie rezidentskej karty v zmysle schválených 
pravidiel. 



Komisia s uvedeným návrhom pani starostky všeobecne súhlasila a rokovanie komisie 
pokračovalo v návrhu rozšírenia zón ( ulíc) rezidentského parkovania. 
Ing. Rausová navrhla rozšírenie parkovania po Mišíkovu ulicu a zónu ulíc medzi Hlavnou 
stanicou, Šancovou a Smrečianskou ulicou. Pán Frešo uviedol, že preverí záujem obyvateľov 
zóny pri Hlavnej stanici o rezidentské parkovanie. 

Uznesenie Č. 28/2013: 
Komisia odporúča rozšíriť zóny rezidentského parkovania o ulice Čelakovského , Smetanova, 
Strelecká, Krátka, Tvarožkova, Koreničova, Dankovského, Partizánska (časť), Červeňova, 
Hlavatého, Bradlianska, Zrínskeho, Vlčkova, Somolického, Kuzmányho, Na brezinách, (horná) 
Lermontovova, Podtatranského, Dohnalová, Andreja Plávku, Boženy Nemcovej , Hlboká cesta. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

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-mai l: katarina.rausova@staremesto.sk 

Rozdeľovník: 

l . PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Kamil Homoľa 
3. Slavomír Frešo 
4. Ing. Martin Borguľa 
5. Miloš Domorák 
6. RNDr. Marta Černá 
7. Ing. Ján Krta 
8. MUDr. Peter Osuský, CSc. 
9. Ing. Kamil Procházka 
10. Ing. Oliver Paradeiser 
ll. Jozef Hitka 
12. referát organizačný 
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