
z Á P I S NIC A č. 10 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo 16.9.2013 

konaného v miestnosti Č. 10 od 15.00 do 16.45 h 

Prítomní: 

Prizvaní: 

Ospravedlnení: 

Slavomír Frešo, Miloš Domorák, Ing. Ján Krta, Ing. Kamil Procházka, 
Ing. Martin BOl'guľa , RNDr. Marta Černá , MUDr. Peter Osuský, CSc. 
kpt. Mgr. Ján Vrbik, Jozef Hitka, p. Starinská, p. Alexandra Kusá, PhD., 
Ing. arch. Radek Hrančík, Ľuboš Halák, Vanda Švajlenová, JUDr. Mária 
Barátiová, Ing. Štefan Šutara, Mgr. Dominik Juhász 

Program rokovania: 
Al. dopravná situácia na Holubyho ulici, 
BI. materiály na miestne zastupiteľstvo, 
B2. rôzne. 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo. 

Al. dopravná situácia na Holubyho ulici 

Úvodom Ing. Rausová zhrnula aktuálnu dopravnú situáciu na Holubyho ulici a navrhla umiestnit' 
spomaľovací prah (spomaľovač). 
Ing. Procházka navrhol uzavretie Šulekovej ulice v hornej časti, čím sa eliminuje tranzit vozidiel, 
čo má významný vplyv na životného prostredie (menej emisií výfukových plynov). 
Kpt. Vŕbik poukázal na existujúcu verejnú cestnú sieť skladajúcich sa z funkčne rozdielnych 
kategórií verejných komunikácií (nadradené, podradené komunikácie), ktorých súborom je 
vplývať na celkovú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ďalej upozornil, že uzavretie 
Šulekovej ulice predÍži dopravné trasy, zahustí ostatné ulice a bude mať priamy vplyv na 
obyvateľov priľahlých ulíc, ktorých toto uzavretie zaťaží. Navyše by takéto uzavretie 
pravdepodobne spôsobilo zahusťovanie už teraz vyťaženej križovatky Palisády-Šulekova-Kozia. 
Kpt. Vŕbik navrhol stavebné úpravy, ktoré by mohli zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky (napr. pre chodcov) pri zachovaní aktuálneho stavu smerovania komunikácií, napr. 
výstavba chodníka v hornej čast i Šulekovej ulice (pri škôlke) . Pri zachovaní existujúceho stavu 
ďalej odporuči l znepríjemi10vať tranzitujúcim vozid lám prejazd (technické možnosti , príp. 
stavebné úpravy, nie dopravným značením) , neodporučil uzatváranie Šulekovej ulice. 
Pani Starinská vidí hlavný problém v špičkových hodinách ráno okolo 8.00 h a večer okolo 
17.00 h. Ďalej uviedla, že pri uzavretí Palisád z dôvodu demonštrácií, prípadne iných akcií je 
prejazd Holubyho ulicou náhradnou alternatívou. Navrhuje zachovanie aktuálneho stavu 
s umiestnením spomaľovača. 
Pani Kusá uviedla, že uzavretie Šulekovej ulice je krátkozraké riešenie, z vlastnej skúsenosti 
pozná dlhé vyčkávanie na semafore na križovatke na Palisádach. 
Pán Halák spolu s pani Švajlenovou upozornili na existujúcu petíciu za uzavretie hornej 
Šulekovej ulice. Ďalej uviedli , že komunikácia na Holubyho a Šulekovej ulici má s lúžiť len na 
prístup k domom a nie na tranzit, a že navrhované retardéry nie sú riešením. Navyše poukázali 
na vyjadrenie hlavného dopravného inžiniera Ing. Schlossera, ktorý navrhol dopravné 
obmedzenie - prejazd iba dopravnej obsluhe. 



RNDr. Černá upozornila, že uzavretím ulice bude mat' jedna skupina obyvatel'ov ticho a druhá 
skupina rušno, čo spôsobí , že sa bude komisia zaoberať postupne každou ulicou osobitne. 
Ing. Krta navrhol opačné zjednosmernenie hornej časti Šulekovej ulice (pri škôlke). 

Ing. Rausová v závere zhrnula alternatívy, ktoré vyplynuli z diskusie: 
zachovanie existujúceho stavu (napr. mechanické zábrany, stavebné úpravy, atď.) , 
zjednosmernenie Holubyho ulice (l. petícia z apríla 2013 proti zjednosmerneniu vrchnej 
časti Holubyho ulice), 
uzavretie hornej časti Holubyho ulice (2. petícia z augusta 20 13 za vylúčenie tranzitnej 
dopravy na Holubyho a Šulekovej ulici s uzavretím v hornej čast i Šulekovej ulice pri 
MŠ), 
opačné zjednosmernenie hornej čast i Šulekovej ulice (pri škôlke) . 

Komisia k tomuto neprijala uznesenie, pán predseda poďakoval zúčastneným obyvatel'om za 
účast' a členovia komisie pokračovali v rokovaní. 

Bl. materiály na miestne zastupiteľstvo 

B1.1 Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne zavaznému nariadeniu 
mestske.i časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2013 o zákaze požívania, predaja a podávauia 
alkoholických nápo.iov na vere.ine prístupných miestach na území mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto a uávrh všeobecne záväzného nariadenia mestske.i časti Bratislava
Staré Mesto č . .. ./2013 o zákaze požívauia, predaja a podávania alkoholických nápojov ua 
verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Bod č . B 1.1 uviedol Mgr. Juhász. 

Uznesenie č. 29/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupitel'stva 
materiál prerokovat' a schválit'. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: I 

B1.2 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestske.i časti Bratislava-Staré Mesto 
č ... ./2013 o elektronicke.i komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Bod č. B 1.2 uviedla JUDr. Barátiová. 

Uznesenie č. 30/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupitel'stva 
materiál prerokovat' a schváli ť. 

Hlasovanie: prítomní : 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

B1.4 Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2013 

Bod č . B 1.4 uviedol Ing. Šutara. 

Uznesenie č . 31/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovat' a schvál it'. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: l 
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B1.S Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2013 

Bod Č . B 1.5 uviedol taktiež Ing. Šutara. 
Ing. Procházka navrhol, aby sa do kapitálového rozpočtu na rok 2014 zaradilo vybudovanie 
chodníka na Šulekovej ulici (pri škôlke). 

Uznesenie č. 32/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

B2. rôzne 

Ing. Procházka upozornil na problém stavebníkov, ktorí v mnohých prípadoch zaberú časť 
verejnej komunikácie bez príslušného označenia dopravným značením . Požiadal preto komisiu, 
aby podporila jeho návrh, aby Text (viď uznesenie Č. 32/2013) bol prikladaný k stavebným 
povoleniam na stavebnom úrade. 

Uznesenie č. 32/2013: 
Komisia odporúča, aby bol k stavebným povoleniam prikladaný nasledovný text: 
"Na úzkych komunikáciách, kde nie je možné iné technické riešenie a stavebnik musí na nejaký 
čas zaujať vozovku, je tento stavebník povinný z oboch strán prekážky na ceste, ktorú spôsobí 
dať na najbližšie križovatky dopravné značenie o neprejazdnosti cesty s označením času, kedy 
neprejazdnosť potrvá. Označenie treba na uvedených miestach umiestniť s predstihom (odporúča 
sa) tri dni vopred s informovaním dotknutých obyvateľov. 
Stavebník sa o to musí sám postarať, jeho časové údaje sa musia kryť so skutočnosťou. Ak 
zablokuje cestu bez tohto označenia, urobil priestupok proti cestnému zákonu (§ 22, ods. l , písm. 
a), bod 2) a prejavil bezohľadnosť k ostatným užívateľom verejnej cesty . Treba zavolať miestnu 
políciu (159, resp. v Starom Meste 59246400, vec nahlásiť službukonajúcemu dôstojníkovi). Ten 
je povinný vyslať na miesto motorizovanú policajnú hliadku, ktorá vyrieši situáciu a stavebnika 
pokutuje. " 

Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 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-mail: katarina.rausova@staremesto.sk 
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Rozdeľovník: 

l. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Kamil Homoľa 
3. S lavomír 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. kpt. Mgr. Ján Vrbik 
13. Mgr. Dominik Juhász 
14. JUDr. Mária Barátiová 
15. Ing. Štefan Šutara 
16. za obyvateľov p. Vanda Švajlenová 
17. za obyvateľov p. Starinská 
18. referát organizačný 
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