
z Á P I S NIC A č. 12 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 04.12.2013, 

konanej v miestnosti č. 10 od 14.30 hod. 

Prítomní: Slavomír Frešo, Miloš Domorák, RNDr. Marta Černá, Ing. Ján Krta, 
Ing. Kamil Procházka. 

Prizvaní: Ing. Július Papán, Ing. Lukáš Kamenistý, Ing. arch. Radek Hrančík, p. Vanda 
Švajlenová, p. Ľuboš Halák 

OspravedInení: MUDr. Peter Osuský, CSc., Ing. Martin BOl'guľa 

Program rokovania: 

1. materiály na miestne zastupiteľstvo, 
2. rôzne. 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo. 

1. materiály na miestne zastupiteľstvo 

1.1 (3) Návrh stanoviska MZ BA-Staré Mesto k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy 
o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových 
vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenie a spôsobe 
preukázania jej zaplatenia. 

Ing.aTch. Hrančík informoval, že vo VZN hl. mesta nie sú zohľadnené pripomieuky MČ. 
Pán Frešo zdôraznil, že hl. mesto nemá dopo sial' schválený štatút parkovacej politiky a VZN sa 
tým pádom odvoláva na niečo, čo nie je schválené. Ing. Krta zdôraznil potrebu právneho 
stanoviská MČ k návrhu VZN. 

Uznesenie č. 44/2013: 
Komisia odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva materiál návrhu VZN hl. mesta 
prerokovať a neschváliť, vzhľadom na to, že sa odvoláva na neexistujúci dokument, t.j. štatút hl. 
mesta oparkovani. 
Hlasovanie: prítomni: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

1.2 (4) Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2014-2016 

Bod Č. 1.2 uviedol Ing. Papán. Ing, Papán informoval, že rozpočet MČ-BA Staré Mesto v roku 
2014 je nasledovný: prijmy bežuého rozpočtu 17664 ON Eur, výdavky bežuého rozpočtu 
17664 011 Eur, príjmy kapitálového rozpočtu 500000 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 
2 453 800 Eur, príjmové finančné operácie 2 346 800 Eur, výsledok hospodárenia 393 000 Eur. 
Informoval, že kapitálový rozpočet v kapitole výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest na rok 2014 
je 558 000 Eur. Z toho je 100 000 Eur vyčlenených na sanáciu havarijného stavu múru na 
Šulekovej ulici. Ing. Procházka navrhol, aby rekonštrukcia Šulekovej bola prioritná v roku 2014. 
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Uznesenie Č. 45/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

1.'3 (5) Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2013 

Bod Č. 1.3 uviedol Ing. Papán. Infonnoval, že táto zmena zvyšuje objem finančných prostriedkov 
príjmov bežného rozpočtu o 301 tis. Eur a výdavkov bežného rozpočtu o 320 tis. Eur. V 
podprograme výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest sa navrhujú zvýšiť výdavky na opravy ciest, 
choduíkov a priľahlých objektov ku komunikáciám o 50 tis. Eur a podprogram zimná údržba 
ciest sa navrhuje zvýšiť o 35 tis. Eur z dôvodu zvýšených výdavkov na údržbu ciest v zimnom 
období. 

Uznesenie č. 46/2013: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odpOlúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

2. rôzne. 

2.1 dopravná situácia na Holubyho ulici 

Pán Frešo privítal p. Švajlenovú a p. Haláka ako zástupcov obyvateľov Holubyho ulice, ktorí 
prišli tlmočiť nespokojnosť obyvateľov s dopravnou situáciou na Holubyho. Obyvatelia spísali 
petíciu so 70 podpismi, požadujúcu uzatvorenie prejazdu, resp. umiestnenie zábranových 
stÍpikov na Holubyho ulici. 
Ing. Procházka navrhol uzavretie Šulekovej ulice v hornej časti, čím sa eliminuje tranzit vozidiel, 
čo má významný vplyv aj na životného prostredie. Navrhol zaslepiť ulicu dopravnou značkou, 
a nainštalovať kamerový systém na monitorovanie prechádzajúcich aut. Ing. Krta poznamenal, 
že je problém v nesúhlase dopravného inšpektorátu s uzatvorením ulice. Členovia komisie sa 
zhodli, že nie je žiaduce umiestniť zábranový stÍpik, vzhľadom na potrebu prístupnosti prejazdu 
záchranným zborom, hasičom a sanitkám. Členovia komisie sa zhodli v potrebe riešiť uvedený 
problém, s dôrazom na existenciu petície, na dopravnej komisii magistrátu hl. mesta. 

Uznesenie č. 47/2013: 
Komisia berie petíciu obyvateľov Holubyho ulice ne vedomie a odporúča umiestniť na hornom 
úseku v križovatke so Šulekovou dopravné značenie "Zákaz vjazdu" s dodatkovým značením 
"Okrem dopravnej obsluhy" a na začiatku Holubyho umiestniť dopravné značenie určujúce 
najvyššiu povolený rýchlosť na 30 kmih. 
Hlasovanie: prítomní: 5 za: 4 proti: O zdržal sa: l nehlasoval: O 
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Predseda komisie týmto bodom ukončil rokovanie a pod'akoval všetkým prítonmým za účast'. 

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

verejnej správy a verejný poriadok 

Zapisovateľ: Ing. Lukáš Kamenistý, telefón: 59246326, mobil: 0903 787493 
e-mail: 11lkas.kamenistY@stm·emesto.sk 

Rozdel'ovník: 
1. 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 
11. Ing. Július Papán 
12. Ing. arch. Radek Hrančík 
13. Ing. Lukáš Kamenistý 
14. referát organizačný 
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