
Z Á P I S N I C A  č. 5 
 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok      
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 9.6.2011  

konaného v Staromestskej sieni od 16.00 do 18.00 h 
_________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: Slavomír Frešo, Miloš Domorák, Ing. Ján Krta, MUDr. Peter Osuský, CSc., 

Ing. Kamil Procházka 
Prizvaní: PhDr. Tatiana Rosová, Mgr. Rudolf Oravec, Martin Fabian, Mgr. Radovan 

Choleva 
Ospravedlnení: RNDr. Marta Černá, Ing. Martin Borguľa 
 
 
Program rokovania: 
 

1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo, 

2. návrh na osadenie dopravnej značky „Prejazd zakázaný“ na Šoltésovej ulici, 

3. sťažnosť na zmenu smeru jazdy na Beskydskej ulici – podanie informácie, 

4. vytvorenie podmienok pre vonkajšie letné exteriérové sedenia v pešej zóne 

v sezóne apríl až november 2012, 

5. žiadosť obyvateľky o riešenie dopravnej situácie na Medenej ulici, 

6. rôzne. 

 
 
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo.      
 

1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo 
 
S bodom č. 1 oboznámil prítomných pán Frešo. 
 
Uznesenie č. 38/2011: 
Komisia berie predložené materiály na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiály prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 
 

2. návrh na osadenie dopravnej značky „Prejazd zakázaný“ na Šoltésovej ulici 
 
Bod č. 2 otvoril pán Frešo. 
 
Uznesenie č. 39/2011: 
Komisia navrhuje rokovať s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy o vytvorenie 
odbočovacieho pruhu zo Záhradníckej na Karadžičovu ulicu. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
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3. sťažnosť na zmenu smeru jazdy na Beskydskej ulici – podanie informácie 

 
S bodom č. 3 oboznámil komisiu pán Frešo. Pán predseda skonštatoval, že obyvatelia 
Beskydskej ulice sú spokojní so zmenou smeru jazdy na Beskydskej ulici. 
 
Uznesenie č. 40/2011: 
Komisia berie podanú informáciu na vedomie. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

4. vytvorenie podmienok pre vonkajšie letné exteriérové sedenia v pešej zóne 
v sezóne apríl až november 2012 

 
S ďalším bodom oboznámila prítomných pani starostka. 
 
Uznesenie č. 41/2011: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a žiada prednostu miestneho úradu predložiť 
do nasledujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva materiál o podmienkach pre vonkajšie 
letné exteriérové sedenia v pešej zóne v sezóne apríl až november 2012. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

5. žiadosť obyvateľky o riešenie dopravnej situácie na Medenej ulici 
 
Bod č. 5 otvoril pán Frešo. 
 
Uznesenie č. 42/2011: 
Komisia poveruje predsedu komisie pána Freša o preverenie situácie na Medenej ulici pred 
domom č. 10 s dotyčnou žiadateľkou. Komisia taktiež žiada prednostu miestneho úradu 
prešetriť vlastnícky vzťah k parkovacím miestam č. 50, 51 a 52 na Medenej ulici pred domom 
č. 6. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

6. rôzne 
 
Bod č. 6 otvoril Ing. Procházka, ktorý informoval, že dňom 6.6.2011 nastala zmena intervalov 
linky č. 147. Pôvodné hodinové intervaly počas celého dňa sa zmenili na intervaly v rozmedzí 
od 6:00 do 8:45 a od 14:15 do 18:00 h. 
 
Uznesenie č. 43/2011: 
Komisia žiada starostku o rokovanie s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy o navrátenie 
intervalov linky č. 147 do pôvodného stavu, pričom komisia odporúča zvážiť využitie 
a propagáciu linky a možnosti zvýšenia vyberania (úhrady) cestovného. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie č. 44/2011: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu o zrušenie žltej čiary na Fraňa Kráľa č. 11 
s možnosťou vytvorenia parkovacích miest. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
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S ďalším bodom informoval prítomných MUDr. Osuský, CSc. 
 
Uznesenie č. 45/2011: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu o osadenie stĺpika na Panenskej ulici pri budove č. 
36 smerom k divadlu Astorka. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 
Na záver rokovania pán predseda požiadal ostatných členov komisie, aby na svojom 
nasledujúcom rokovaní zostavili zoznam komunikácií v správe hl. mesta a v správe mestskej 
časti, ktoré potrebujú opravu. 
 
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 Olejárová, telefón: 59 246 380, e-mail: katarina.olejarova@staremesto.sk  
 
Rozdeľovník: 

1. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
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. Mgr. Rudolf Oravec 
12. Jozef Hitka  
13. referát organizačný 


