
z Á P I S NIC A č. 6 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 10.06.2014, 

konanej v Staromestskej sieni od 14.00 hod. 

Prítomní: 

Prízvaní: 

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

Ing. Tatiana Kratochvílova, Ing. Lukáš Kamenistý, plk. Ing. Ivan Lechner, 
Mgr. JozefUhIer, p. Halák, p. Takáb, p. Starinská 

Ospravedlnení: Ing. Martin Borguľa, Ing. Ján Krta, 

Program rokovania: 

1. dopravná situácia na Holubyho-Šulekovej ulici, 

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

1. dopravná situácia na Holubyho ulici, 

Pán Frešo privítal prítomných obyvateľov ulíc Holubyho a Šulekova a otvoril diskusiu o riešení 
dopravnej situácie na daných uliciach. Ing. Procházka pripravil a prezentoval správu o dopravnej 
situácii na Šulekovej, ktorú vypracoval a navrhol uzavretie Šulekovej ulice v hornej časti, čím sa 
eliminuje tranzit vozidiel. 
Plk. Lechner predstavil analýzu dopravno bezpečnostnej situácie ulíc, ktorú vypracoval KDI BA. 
Podľa analýzy KDI na Holubyho-Šulekovej nie je nadmerný tranzit vozidiel a vplyvom 
stavebného a technického stavu cesty nedochádza k výraznému počtu prekročení stanovenej 
rýchlosti. 
Pani Starinská vyjadrila nesúhlas s uzavretím Šulekovej ulice a upozornila, že doprava sa 
presunie na okolité ulice Novosvetskú, Pmtizánsku, Mišíkovu, ktorých obyvatelia môžu 
v budúcnosti taktiež požadovať uzatvorenie ulíc. 
Pán Halák upozornil na existujúcu petíciu požadujúcu uzavretie hornej časti Šulekovej ulice. 
Ďalej uviedol, že komunikácia na Holubyho a Šulekovej je v zlom technickom stave a ulica má 
slúžiť len na prístup k domom a nie na tranzit. Ulice sú v oblasti, ktorá je definovaná ako oblasť 
rodinných domov s funkciou bývania. Uviedol, že Šulekova nespíňa parametre pre bezpečný 
prejazd, pretože v hornej časti chýba chodník a je ohrozovaná bezpečnosť chodcov. Holubyho 
má sklon vozovky viac ako 20 stupňov, čo v zimných mesiacoch komplikuje situáciu. 
Ing. Kratochvílová uviedla, že MČ plánuje rekonštrukciu Šulekovej ulice aj s chodníkom, pri 
ktorej sa posunie plot materskej škôlky. 
P. Černá upozornila, že uzavretím ulice bude mať jedna skupina obyvateľov ulicu pre seba 
a druhá skupina zhoršenú situáciu s dopravou, čo spôsobí, že sa bude komisia zaoberať postupne 
každou ulicou osobitne, pretože ich obyvatelia budú požadovať uzatvorenie aj ich ulíc. 



Plk. Lechner uviedol, že dopravnú situáciu by pomohla vyriešiť rekonštrukcia komunikácie 
a vytvorenie chodnika. KDI nesúhlasí s umiestnenim dopravných značiek prejazd zakázaný, 
z dôvodu nemožnosti ustrážiť dodržiavanie zákazu. Plk. Lechner vyjadril súhlas s možnosťou 
dočasného fyzického uzatvorenia hornej časti Šulekovej ulice po dobu šiestich mesiacov, počas 
ktorých sa bude vyhodnocovať dopravná situácia na okolitých uliciach. 
Pán Domorák uviedol, že uzatvorením Šulekovej príde k zhoršeniu hlavne na Novosvetskej ulici 
a situáciu by mohla v budúcnosti zlepšiť nová parkovacia politika mesta. Navrhol prijať 

spoločnú koncepciu parkovania s hl. mestom. 
K dopravnej situácii na Šulekove ulici prijala komisia nasledovné uznesenia: 

Uznesenie č. /2014: 

Komisia súhlasí s možným fyzickým uzatvorením Šulekovej ulice na dobu 6 meSIaCOV a s 
priebežným vyhodnocovanim dopravnej situácie na okolitých uliciach. 

Hlasovanie: prítomni: 5 za: 3 proti: O zdržal sa: 2 nehlasoval: O 

Uznesenie č. /2014: 

Komisia žiada prednostu miestneho úradu o vypracovanie cenovej ponuky na rekonštrukciu 
Šulekovej ulice ako celku. 

Hlasovanie: prítomni: 5 za: 3 proti: O zdržal sa: 2 nehlasoval: O 

Predseda komisie týmto bodom ukončil rokovanie a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

Slavomír Frešo v.ľ. 

predseda Komisie pre dopravu, manažment 
verejnej správy a verejný poriadok 

2 



Zapisovateľ: Ing. Lukáš Kamenistý, telefón: 59 246 326, mobil: 0903 787493 
e-mail: lukas.kamenistv@staremesto.sk 

Rozdeľovník: 
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. Tatiana Kratochvílová 
12. Ing. Lukáš Kamenistý 
13. referát organizačný 

3 


