
Z Á P I S N I C A  č. 7 
 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok      
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 8.9.2011  

konaného v Staromestskej sieni od 15.00 do 17.15 h 
_________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: Slavomír Frešo, Miloš Domorák, Ing. Ján Krta, RNDr. Marta Černá,       

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

1. materiály pre miestne zastupiteľstvo, 
2. analýza statickej dopravy a projekt organizácie dopravy – podanie informácie, 
3. žiadosť o opačné zjednosmernenie Partizánskej ulice, 
4. žiadosť obyvateľov o zaradenie Podtatranského ulice do oblasti s novým 

parkovacím režimom, 
5. oprava komunikácií v Starom Meste, 
6. zriadenie stojiska podzemných kontajnerov v Starom Meste, 
7. rozšírenie komunikácie pred garážami na Drotárskej ceste č. 9, 
8. rôzne. 

 
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo.      
 

1. materiály pre miestne zastupiteľstvo 
1.1 (1.) Správa o organizácii okrskového systému MsP v mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 
S bodom č. 1.1 oboznámil prítomných pán Hitka.  
Ing. Procházka navrhol rozšíriť kamerový systém, načo reagoval pán Hitka, že viac kamier 
znamená viac výkonov, a teda aj viac policajtov. 
Ing. Borguľa navrhol zaviesť 24hodinovú službu policajtov v teréne. Pán Borguľa pripraví 
materiál s jeho víziou o fungovaní mestskej polície v Starom Meste. 
Ing. Krta reagoval, že mestská časť môže poskytnúť priestory pre okrskové stanice. 
 
Uznesenie č. 57/2011: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiál prerokovať a schváliť. Komisia odporúča začať diskusiu na dlhodobú 
koncepciu fungovania mestskej polície v Starom Meste. 
Hlasovanie:    prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

1.2 (2.) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto č. .../2011 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto 
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S bodom č. 1.2 oboznámil komisiu pán Frešo.  
 
Uznesenie č. 58/2011: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiál prerokovať a schváliť. Komisia avšak odporúča výbeh pre psov pri 
komunikácii na Rázusovom nábreží oplotiť. 
Hlasovanie:    prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

2. analýza statickej dopravy a projekt organizácie dopravy – podanie informácie 
 
Informáciu o bode č. 2 nepodal komisii nikto. 
 
Uznesenie č. 59/2011: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu, aby do najbližšej komisie poveril zamestnanca na 
prezentáciu vykonanej analýzy statickej dopravy. 
Hlasovanie:    prítomní: 6    za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 2 
 

3. žiadosť o opačné zjednosmernenie Partizánskej ulice 
 
S ďalším bodom oboznámila prítomných Ing. Olejárová. 
 
Uznesenie č. 60/2011: 
Komisia neodporúča opačné zjednosmernenie Partizánskej ulice. Komisia bude situáciu na 
Partizánskej ulici monitorovať (dopravné kolízie, názor záchranného zdravotného systému, 
názor obyvateľov) a na konci roka situáciu vyhodnotí. 
Hlasovanie:    prítomní: 6    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 1 
 

4. žiadosť obyvateľov o zaradenie Podtatranského ulice do oblasti s novým 
parkovacím režimom 

 
Bod č. 4 otvoril pán Frešo.  
 
Uznesenie č. 61/2011: 
Komisia neodporúča rozširovať oblasť so zavedeným parkovacím režimom, nakoľko sa 
pripravuje nový parkovací systém. Pred jeho zavedením bude diskusia s obyvateľmi, ktorí sa 
budú môcť k pripravovaným zmenám vyjadriť. 
Hlasovanie:    prítomní: 6    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 1    nehlasoval: 0 
 

5. oprava komunikácií v Starom Meste 
 
Bod č. 5 otvorila Ing. Olejárová, ktorá informovala komisiu, že v súčasnosti prebieha verejné 
obstarávanie na rekonštrukciu Šoltésovej ulice. 
 
Uznesenie č. 62/2011: 
Komisia odporúča zrekonštruovať Poľnú ulicu v úseku od Moskovskej po Karadžičovu ulicu. 
Hlasovanie:    prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
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6. zriadenie stojiska podzemných kontajnerov v Starom Meste 
 
Bod č. 6 otvoril pán Frešo. 
Ing. Borguľa navrhol rokovať s OLOm o zriadení stojísk podzemných kontajnerov na území 
Starého Mesta. 
 
Uznesenie č. 62/2011: 
Komisia poveruje Ing. Borguľu predkonzultovať zriadenie stojísk podzemných kontajnerov 
s OLO a.s. a o výsledku rokovania žiada informovať vedúceho komisie. 
Hlasovanie:    prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

7. rozšírenie komunikácie pred garážami na Drotárskej ceste č. 9 
 
S bodom č. 7 oboznámila prítomných Ing. Olejárová. 
 
Uznesenie č. 63/2011: 
Komisia žiada zástupcu vlastníkov bytov na Drotárskej ceste č. 9, aby sa zúčastnil 
najbližšieho zasadnutia komisie s prezentáciou svojho zámeru. 
Hlasovanie:    prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

8. rôzne 
 
Bod č. 8 otvoril Ing. Procházka, ktorý načrtol problematiku používania dopravného 
prostriedku Segway v pešej zóne. Ing. Procházka konštatoval, že v súčasnosti nie je pre tento 
druh dopravných prostriedkov opora v legislatíve ani vo VZN mestskej časti a druhým 
hľadiskom je vymožiteľnosť práva. 
Pán Hitka sa podujal možným zisťovaním nízkej rýchlosti takéhoto dopr. prostriedku. 
Mgr. Oravec zaistí vyhodnotenie používania dopr. prostriedku Segway v pešej zóne na konci 
sezóny a bude informovať komisiu. 
 
Páni poslanci Ing. Borguľa a Ing. Krta požiadali predsedu komisie o uvoľnenie z ďalšieho 
rokovania komisie pre ďalšie povinnosti. Pán predseda súhlasil. 
 
Ing. Procházka ďalej upozornil na Tajovského ulicu. Ing. Olejárová informovala o v minulosti 
uskutočnenom konaní v súvislosti s Tajovského ulicou, pričom do najbližšej komisie vyzistí  
a poskytne viac informácií. 
 
Ing. Procházka zdôraznil problém neodkanalizovanej ulice Prokopa Veľkého. 
 
S ďalším podnetom pokračoval pán Domorák, ktorý poďakoval za úpravu dopravného 
značenia na Koreničovej ulici a poukázal na znečistenú Škarniclovu a Zámockú ulicu.  
Mgr. Oravec preverí čistenie Škarniclovej ulice, Zámocká ulica nie je v správe mestskej časti. 
 
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 
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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. Zástupca vlastníkov bytov Drotárska cesta č. 9 
14. referát organizačný 


