
ZÁPISNICA č.ll 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo 23.10.2013 

konaného v miestnosti Č. 10 od 16.30 do 18.00 h 

Prítomní: Slavomír Frešo, Miloš Domorák, RNDr. Marta Černá, Ing. Ján Krta, 
MUDr. Peter Osuský, CSc. 

Prizvaní: Martin Fabian, Ing. Štefan Šutara, Ing. Lukáš Kamenistý, Ing. arch. Radek 
Hrančík, Mgr. Michal Drotován, Mgr. Zuzana Čierniková 

Ospravedlnení: Ing. Martin Borguľa, Ing. Kamil Procházka 

Program rokovania: 
1. materiály na miestne zastupitel'stvo, 
2. rôzne. 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo, ktorý so všeobecným súhlasom 
komisie navrhol v úvode prerokovanie dopravnej situácie na Holubyho ulici. 

1. dopravná situácia na Holubyho ulici 

Pán Frešo navrhol venovať sa tejto téme až na nasledujúcej komisii. 
Ing. Rausová tlmočila názor Ing. Procházku (zaslaný e-mailom), ktorý odporúča uzavretie hornej 
časti Šulekovej ulice (pri škôlke). 
Pán Domorák sa pridal k tomuto názoru a upozomil, že po zavedení tohto riešenia bude potrebné 
vykonávať kontroly na Novosvetskej ulici, kde je taktiež prejazd zakázaný. 
Ing. Krta navrhol venovať sa tejto téme až po vytvorení chodníka pri oplotení škôlky, dovtedy 
navrhuje zachovať súčasný stav. 

Pán MUDr. Osuský požiadal predsedu komisie o uvoľnenie z ďalšieho rokovania komisie pre 
ďalšie povinnosti. Pán predseda súhlasil. 

Uznesenie Č. 34/2013: 
Komisia odporúča dočasné uzavretie časti Šulekovej ulice vedľa materskej školy mechanickou 
zábranou. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 2 proti: O zelTžal sa: 2 nehlasoval: O 

Uznesenie Č. 35/2013: 
Komisia odporúča zachovanie súčasnej dopravnej situácie na Holubyho a Šulekovej ulici do 
vytvorenia chodníka vedľa materskej školy. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 3 proti: O zdržal sa: 1 nehlasoval: O 

2. materiály na miestne zastupitel'stvo 

2.1 (1) Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne zavaznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 6/2013 o voľných pouličných aktivitách 

Bod Č. 2.1 uviedla Mgr. Čierniková. 



Uznesenie Č. 36/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

2.2 (2) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . 
... .12013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na 
územI mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Bod č. 2.2 uviedla Mgr. Čierniková. 

Uznesenie Č. 37/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

2.3 (3) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . 
... ./2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a 
ambulantný predaj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Bod Č. 2.3 uviedla Mgr. Čierníková. 
Ing. Krta položil otázku, či schválenie trhového poriadku pre starú tržnícu nebude mať vplyv aj 
napr. na beánie (alebo iná činnosť), ktoré bude presahovať 22.00 h, či môže mestská časť 
zakázať činnosti po 22.00 h. 
Mgr. Čierniková vyslovila názor, že to nebude mať vplyv na iné akcie, avšak túto informáciu 
ešte preverí a o výsledku bude informovať členov komisie na rokovaní zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 38/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

2.4 (4) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . 
... ./2013 o ochrane nefajčiarov 

Bod Č. 2.4 uviedol Mgr. Drotován. 

Uznesenie č. 39/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

2.5 (20) Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto k návrhu Dodatku č .... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z ... 2013 (parkovanie) 

'0 

Bod č. 2.5 uviedla Ing. Rausová. 

Uznesenie č. 40/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 
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2.6 (21) Informácia o pravidlách parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Bod č. 2.6 uviedla Ing. Rausová. 

Uznesenie c. 41/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a zobrať na vedomie. 
Hlasovanie: prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

2.7 (S) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto c . 
.... 12013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej casti 
Bratislava-Staré Mesto 

Bod Č. 2.7 uviedla Ing. Rausová v zastúpení za JUDr. Barátiovú, ktorá sa pre iné povinnosti 
ospravedlnila. 

Uzneseuie č. 42/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítonmí: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

2.8 (22) Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2013/2014 

Bod Č. 2.8 uviedla Ing. Rausová. 

Uznesenie č. 43/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odpOlúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a schváliť v zmysle uznesenía. 
Hlasovanie: prítonmí: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

3. rôzne 

V bode rôzne RNDr. Černá upozornila na zlé nastavenie zrkadla na križovatke Hroboňova -
Krčméryho. Ing. Rausová reagovala, že v tejto veci oslovila správcu - Magistrát hl. mesta. 
Ing. Krta tlmočil požiadavku občanov vo veci osadenia zrkadla na križovatke Bartókova -
Mozartova. Ing. Rausová reagovala, že ak sa jedná o problém zlého rozhľadu z Bartókovej, 
v zákrute boli odstránený husty porast, ktorý bránil výhľadu, a z toho dôvodu níe je umiestnenie 
zrkadla potrebné. 
Ing. Krta taktiež navrhol umiestnenie zrkadla na Karpatskej ulici z dôvodu problematického 
výjazdu z Beskydskej ulice. 

Ing. Rausová načrtla požiadavky občanov na rekonštrukciu Údolnej ulice a ulice Na brezinách. 
Komisia bez hlasovania vyslovila názor, že sa týmito návrhmi na rekonštrukciu bude zaoberať 
pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu na rok 2014. '. 

Ing. Rausová taktiež otvorila návrh na sprejazdnenie Nám. SNP. Komisia bez hlasovania 
vyslovila názor zachovania súčasného stavu. 

Ing. Rausová v závere komisie poďakovala predsedovi, členom komisie a prítonmým sa 
ústretovosť a spoluprácu pri činnosti zapisovateľky a uviedla, že novým zapisovateľ om bude 
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odborný referent oddelenia dopravy Ing. Lukáš Kamenistý. Páu predseda vo vlastnom mene, ale 
aj v mene všetkých členov komisie vyslovil Ing. Rausovej pod'akovanie za prácu zapisovatel'ky, 
ktorú vykonávala svedomite a v súlade s potrebami komisie. 

Predseda komisie týmto bodom ukončil rokovanie a pod'akoval všetkým prítomným za účasť. 

Slavomír Frešo v.r. 
predseda Komisie pre dopravu, manažment 

verejnej správy a verejný poriadok 

Zapisovatel'ka: Ing. Katarína Rausová, telefón: 59246380, mobil: 0910 853 986 
e-mail: katarina.rausovaiW.staremesto.sk 

Rozdel'ovník: 
1. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Kamil Homol'a 
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 
11. JozefHitka 
12. Mgr. Dominik Juhász 
13. Mgr. Zuzana Čierniková 
14. JUDr. Mária Barátiová 
15. Mgr. Michal Drotováu 
16. Ing. arch. Radek Hrančík 
17. Ing. Lukáš Kamenistý 
18. referát organizačný 
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