
Z Á P I S N I C A  č. 6 
 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok      
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 29.6.2011  

konaného v Staromestskej sieni od 15.30 do 18.00 h 
_________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: Slavomír Frešo, Miloš Domorák, Ing. Ján Krta, RNDr. Marta Černá,       

Ing. Kamil Procházka 
Prizvaní: Mgr. Rudolf Oravec, Jozef Hitka, Ing. Peter Borecký 
Ospravedlnení: Ing. Martin Borguľa, MUDr. Peter Osuský, CSc. 
 
 
Program rokovania: 
 

1. žiadosť obyvateľa o riešenie dopravnej situácie v lokalite Slávičie údolie, Svetlá, 
Tichá ulica,  

2. žiadosť obyvateľky o riešenie dopravnej situácie na Medenej ulici (informácia o 
stretnutí), 

3. návrh na osadenie dopravnej značky „Prejazd zakázaný“ na Podjavorinskej 
ulici, 

4. osadenie dopravného zrkadla na križovatke ulíc pri Suchom mlyne – Limbová – 
Patrónka, 

5. posúdenie návrhov na rekonštrukciu ulíc v Starom Meste, 
6. rôzne. 

 
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo.      
 

1. žiadosť obyvateľa o riešenie dopravnej situácie v lokalite Slávičie údolie, Svetlá, 
Tichá ulica 

 
Bod č. 1 otvoril pán Frešo. 
 
Uznesenie č. 46/2011: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu o zabezpečenie osadenia spomaľovacích prahov na 
spomalenie dopravy v lokalite Slávičie údolie. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

2. žiadosť obyvateľky o riešenie dopravnej situácie na Medenej ulici (informácia o 
stretnutí) 

 
S bodom č. 2 oboznámil komisiu pán Frešo. Pán predseda informoval, že sa mu nepodarilo 
skontaktovať sa s dotyčnou žiadateľkou. 
 
Uznesenie č. 47/2011: 
Komisia berie informáciu na vedomie a navrhuje informovať žiadateľku o zrušení výbehu pre 
psov, pričom ak je pes na vodítku, je možné ho v parčíku venčiť. Komisia má za to, že 
dopravná situácia okolo parčíka je primeraná podmienkam v zóne s dopravným obmedzením. 
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Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

3. návrh na osadenie dopravnej značky „Prejazd zakázaný“ na Podjavorinskej ulici 
 
S bodom č. 3 oboznámil komisiu pán Frešo. Pán predseda ozrejmil, že obyvateľ má záujem 
o rozšírenie počtu parkovacích miest na Podjavorinskej ulici. 
Ing. Olejárová informovala, že pre rozšírenie počtu parkovacích miest je potrebné zachovanie 
šírok: 1,5 m chodník, 2 m pozdĺžne parkovanie, 3 m jazdný pruh. 
 
Uznesenie č. 48/2011: 
Komisia konštatuje, že v zmysle platnej legislatívy a noriem nie je možné rozšíriť počet 
parkovacích miest na Podjavorinskej ulici. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

4. osadenie dopravného zrkadla na križovatke ulíc Pri Suchom mlyne – Limbová – 
Patrónka 

 
S ďalším bodom oboznámil prítomných pán Frešo. 
 
Uznesenie č. 49/2011: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu osloviť Magistrát hl. mesta o osadenie dopravného 
zrkadla na križovatku ulíc Pri Suchom mlyne – Limbová s vyhotovením proti neželanému 
pootočeniu. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

5. posúdenie návrhov na rekonštrukciu ulíc v Starom Meste, 
 
Bod č. 5 otvoril pán Frešo. Návrhy jednotlivých členov komisie a prítomných: 
p. Frešo – Šoltésovej ul. 
p. Domorák – Zochova ul., Na Slavíne 
Ing. Procházka – Prokopa Veľkého, horná Mišíková ul. 
Ing. Krta – historické centrum 
RNDr. Černá – Prokopa Veľkého, za jaskyňou Na Kalvárii 
Ing. Borecký – Nad Lomom 
 
Uznesenie č. 50/2011: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu o vypracovanie cenových ponúk na opravu 
komunikácií na Zochovej, Šoltésovej ulici, ulici Nad Lomom, Michalskej ulici. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

6. rôzne 
 
Bod č. 6 otvoril Ing. Procházka, ktorý upozornil na problém parkovania okolo hlavnej pošty. 
 
Uznesenie č. 51/2011: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu osloviť Magistrát hl. mesta o vytvorenie dvoch 
parkovacích miest pre návštevníkov pošty, ktoré budú časovo ohraničené. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
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S ďalším podnetom pokračoval pán Domorák, ktorý poukázal na problém parkujúcich áut 
v obojsmernom úseku na Koreničovej ulici v smere od Palisád. 
 
Uznesenie č. 52/2011: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu o zabezpečenie posunutia dopravnej značky „Zákaz 
zastavenia“ pred Koreničovou č. 2 na začiatok ulice v križovatke s ulicou Palisády (posun 
o približne 20 m k Palisádam). 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 
S ďalším bodom oboznámil prítomných Ing. Borecký, ktorý predstavil zámer vybudovať 
podzemné kontajnerové stojiská. 
 
Uznesenie č. 53/2011: 
Komisia sa k zámeru vybudovať podzemné kontajnerové stojiská vyjadrí na svojom ďalšom 
zasadnutí, pričom žiada zapisovateľku komisie o zaslanie materiálov o zamýšľanom zámere 
elektronickou poštou. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 
S ďalším bodom informovala prítomných Ing. Olejárová, ktorá poukázala na problém 
sťažnosti obyvateľa na parkujúce autá v obytnej zóne na uliciach Na Hrebienku, Haydnova, 
Rubinsteinova. 
 
Uznesenie č. 54/2011: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu o zrušenie obytnej zóny na uliciach Na Hrebienku, 
Haydnova, Rubinsteinova a o zjednosmernenie ulíc Haydnova a Rubinsteinova v smere od 
ulice Na Hrebienku. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 
Ing. Olejárová pokračovala s podnetom obyvateľa o vytvorenie obytnej zóny z oblasti ulíc 
Povraznícka – Belopotockého. 
 
Uznesenie č. 55/2011: 
Komisia súhlasí s vytvorením obytnej zóny v oblasti ulíc Povraznícka - Belopotockého. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 0    proti: 4    zdržal sa: 1    nehlasoval: 0 
 
Ďalšími podnetmi boli: 

- opačné zjednosmernenie Partizánskej ulice, 
- rozšírenie komunikácie pred garážami na Drotárskej ceste č. 9 

 
Uznesenie č. 56/2011: 
Komisia sa k týmto podnetom vyjadrí na svojom ďalšom zasadnutí, pričom žiada 
zapisovateľku komisie o zaslanie materiálov elektronickou poštou. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 
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  
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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. Ing. Peter Borecký 
14. referát organizačný 


