
ZÁPISNICA č.2 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupitel'stve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 05.03.2014, 

konanej v v miestnosti č. 10 od 14.30 hod. 

Prítomní: 

Prizvaní: 

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

Ing. arch. Radek Hrančík, Ing. Tatiana Kratochvílova, Ing. Lukáš Kamenistý, 
Mgr. Zuzana Čierniková, Mgr. Dominik Juhász, Ľuboš Halák, Vanda 
Švajlenová, Mgr. Kamil Homoľa 

Ospravedlnení: Ing. Martin Borguľa, 

Program rokovania: 

1. dopravná situácia na Holubyho ulici 

2. prenájom časti chodníka na B1umentálskej ulici 

3. materiály pre Miestne zastupitel'stvo, 

4. rôzne. 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo. Prítonmí poslanci jednohlasne 
schválili program rokovania komisie. 

1. dopravná sitnácia na Holnbyho ulici, 

Pán Frešo privítal p. Švajlenovú a p. Haláka ako zástupcov obyvateľov Holubyho ulice. 
Dopravná situácia na Holubyho-Šulekovej sa bude monitorovať dopravnou a mestskou políciou. 
Bude sa monitorovať tranzitná doprava. Vyhodnotenie monitorovania bude v mesiacu apríl. 

2. prenájom časti chodníka na B1umentálskej ulici 

Pán Frešo privítal p. Žáka, zo spoločnosti TOP GAME Group, ktorý má záujem o prenájom časti 
chodníka za účelom vytvorenia 4 parkovacích miest pre návštevníkov prevádzky. P. Krta 
argumentoval, že je to v rozpore so súčasnou parkovacou politikou mestskej časti. Pán Frešo 
navrhol ako možné riešenie prenájom, a nie predaj, danej plochy chodníka. 

Uznesenie č. 1/2014: 

Komisia súhlasí s možným prenájmom plochy chodníka za účelom vytvorenia štyroch 
parkovacích miest. 
O uvedenom prenájme rozhodne miestne zastupiteľstvo. 
Hlasovanie: prítonmí: 5 za: 4 proti: O zdržal sa: 1 nehlasoval: O 



3. materiály pre Miestne zastupitel'stvo, 

3.1 (1) Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku. 

Správa bude prezentovaná na MZ 

Uznesenie Č. 2/2014: 

Komisia berie správn na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva správn 
o bezpečnosti schváliť. 
Hlasovanie: prítonmí: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

3.2 (2) Návrh VZN o pešej zóne. 

Uznesenie Č. 3/2014: 

Komisia odporúča na zasadnutí miestneho zastupiteľstva materiál návrhu VZN o pešej zóne 
schváliť s pripomienkami. 

Komisia sa v súvislosti so znením návrhu všeobecne záväzného nariadenía mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č ... ./2014 o pešej zóne (ďalej len "návrh VZN") uzniesla na týchto 
pripomienkach: 

1) v § 2 ods. 2 sa navrhuje doplniť písm. h) v tomto znení: "zastupiteľského úradu 
v Slovenskej republike so sídlom v pešej zóne, ktoré nespÍňajú podmienku podľa písm. 
d), v počte najviac dve vozidlá." 

2) v poznámke č. 6) sa navrhuje zmeniť slovné spojenie "poradný orgán starostky" na 
slovné spojenie "poradný orgán starostu" a slovné spojenie "rozhodnutie starostky 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto" na slovné spojenie "rozhodnutie starostu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto", 

3) ustanovenia § 3 ods. 5 sa navrhuje vyňať a znenie úvodnej vety ustanovenia § 3 ods. 6 sa 
navrhuje zmeniť na "Exteriérové sedenie na komunikáciách pešej zóny je možné povoliť 
a prevádzkovať len za podmienok, že ... " Zo znenia poslednej vety § 3 ods. 2 sa navrhuje 
vyňať odkaz na § 3 ods. 5 a teda sa navrhuje zmeniť na: "a v predchádzajúcich dvoch 
kalendárnych rokoch neporušil ustanovenia § 3 ods. 3, ods. 6 písm. d), e) aj), ods. 8, 9 
a II všeobecne záväzného nariadení a o pešej zóne." 

Hlasovanie: prítonmí: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

4. rôzne. 

Poslanci navrhli úpravn parkovania na komunikácii Slávičie údolie. Rekonštrukciu komunikácie 
Šulekova, chodník pri škôlke Šulekova, a vyznačiť vodorovné dopravné značenia na ulici 
Francúzskych partizánov. 

Uznesenie Č. 4/2014: 

Komisia odporúča aby sa miestny úrad s uvedenými podnetmi zaoberal. 
Hlasovanie: prítonmí: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 
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Predseda komisie týmto bodom ukončil rokovanie a pod'akoval všetkým prítomným za účast'. 

f~ L? 
Slavomír Frešo v.r. 

predseda Komisie pre dopravu, manažment 
verejnej správy a verejný poriadok 

Zapisovateľ: Ing. Lukáš Kamenistý, telefón: 59246 326, mobil: 0903 787 493 
e-mail: lukas.kamenisty@staremesto.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 
ll. Ing. arch. Radek Hrančík 
12. Ing. Tatiana Kratochvílová 
13. Ing. Lukáš Kamenistý 
14. referát organizačný 
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