
ZÁPISNICA Č.S 

z rokovania Komisie pre dopravn, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastnpiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 18.11.2011 

konaného v miestnosti Č. 10 od 13.00 do 15.30 h 

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

Prizvaní: JUDr. Mária Barátiová, Mgr. Rudolf Oravec, JozefHitka, Ing. arch. Dušan 
Nemec, MUDr. Vladimír Cupaník 

Ospravedlnení: Ing. Kamil Procházka, Ing. Martin Borguľa 

Program rokovania: 

1. návrh VZN o pešej zóne, 
2. návrh VZN o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie 

prístroje na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, 
3. návrh VZN o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej 

časti mesta na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, 
4. návrh VZN o miestnej dani za nžívanie verejného priestranstva na území 

mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, 
5. návrh parkovacej politiky, 
6. žiadost' o opačné zjednosmernenie Partízánskej ulice, 
7. žiadosť o zmenn organízácie dopravy na Lermontovovej ulici, 
8. žiadosť o zmenu organízácic parkovania na Slovanskej ulici, 
9. žiadosť obyvateľky o riešenie dopravnej situácie na Medenej ulici, 
10. rôzne. 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo. 

Pán Frešo navrhol vypustiť bod Č. 5 z programu rokovania a navrhol uviesť bod Č. 6 ako prvý 
v poradí, nakoľko účastní komisie boli aj zástupcovia Gynekologicko-pôrodníckej nemocnice 
KOCH. Komisia s takto upraveným programom súhlasila a pokračovala v rokovaní. 

6. žiadosť o opačné zjednosmernenie Partízánskej ulice 

Bod Č. 6 otvoril MUDr. Cupaník, ktorý navrhuje opačné zjednosmernenie Partizánskej ulice 
Cv úseku od Hlavatého po Palisády). Dôvodom sú každodenné urgentné prípady, ktoré si 
vyžadujú čo najrýchlejší zásah zdravotniekeho vozidla smerom do nemocnice. 
Pán Domorák poukázal na zastávku trolejbusov na Palisádoch, kolóny vozidiel vznikajúce pri 
odbočovaní do Svoradovej ulice a na časté zmeny v zjednosmerňovaní daného úseku. 
Pán Hitka nevidí problém v navrhovanom riešení, zdôraznil bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky. 

Uznesenie č. 64/2011: 
Komisia odporúča zverejniť v Staromestských novinách anketu (prieskum) zamýšľaného 
zámeru opačného zjednosmernenia Partizánskej ulice (od Hlavatého po Palisády) a priľahlých 
ulíc (Hlavatého, Bradlianska - v úseku od Hlavatého po Palisády). Na základe výsledkov 
ankety komisia zaujme k zámeru výsledné stanovisko. 
Hlasovanie: prítonmí: 5 za: 3 proti: O zdržal sa: 2 nehlasoval: O 



1. návrh VZN o pešej zóne 

S bodom Č. l oboznámila prítomných Ing. Olej árová. 
Ing. Krta navrhol presun terás na Michalskej ulici pred vlastné prevádzky. 

Uznesenie č. 65/2011: 
Komisia súhlasí s predloženým znením a navrhnutými zmenami v návrhu VZN o pešej zóne. 
Hlasovanie: prítonmí: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

2. návrh VZN o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie 
prístroje na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

S bodom Č. 2 oboznámila komisiu JUDr. Barátiová. 
Ing. Krta navrhol zvýšenie sadzieb v predloženom návrhu VZN. JUDr. Barátiová 
poznamenala, že zvýšenie sadzieb bude mať za následok prehlasovanie psov mimo územie 
Starého Mesta. 
Pán Domorák navrhol zvýšenie pokút. 
RNDr. Černá navrhla v § 2 ods. l písm. d) vypustiť "jediným" predloženého návrhu VZN. 

Uznesenie č. 66/2011: 
Komisia súhlasí s predloženým znením a navrhnutými zmenami v návrhu VZN o miestnej 
dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroj e na území mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto. 
Hlasovanie: prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

3. návrh VZN o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej 
časti mesta na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

S bodom Č. 3 oboznámila komisiu JUDr. Barátiová. 
Pán Hitka informoval členov komisie, že v priebehu februára 2012 predloží prehľad - sumár 
vozidiel s vjazdom do a výjazdom z pešej zóny. 

Uznesenie č. 67/2011: 
Komisia súhlasí s predloženým znením a navrhnutými zmenami v návrhu VZN o miestnej 
dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto. 
Hlasovanie: prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

4. návrh VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

S ďalším bodom oboznámila prítonmých JUDr. Barátiová. 
Ing. Krta navrhol zvýšenie sadzby v § 3 písm. c) z 0,50 eura na 1,00 euro za umiestnenie 
ambulantného predajného zariadenia okrem stánkového predajného zariadenía. 
Hlasovanie: prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 
Členovia komisie spoločne navrhli vypustiť § 6 bod 2. 
Hlasovanie: prítonmí: 5 za: 3 proti: O zdržal sa: 2 nehlasoval: O 
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Uznesenie č. 68/2011: 
Komisia súhlasí s predloženým znením návrhu VZN o miestnej dani za užívanie verejného 
priestranstva na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, avšak navrhuje zvýšenie 
sadzby v návrhu VZN v § 3 písm. c) z 0,50 eura na 1,00 euro a vypusteníe § 6 bod 2. 
Hlasovanie: prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

7. žiadost' o zmenu organizácie dopravy ua Lermontovovej ulici 

Bod Č. 7 otvorila Ing. Olej árová. 

Uznesenie č. 69/2011: 
Komisia berie predloženú žiadosť na vedomie, ale k zmene organizácie dopravy sa vyj adrí až 
po diskusii k návrhu parkovacej politiky. 
Hlasovanie: prítonmí: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

8. žiadost' o zmenu organizácie parkovania na Slovanskej ulici 

Bod Č. 8 otvorila Ing. Olej árová. 

Uznesenie č. 70/2011: 
Komisia berie predloženú žiadosť na vedomie, ale k zmene organizácie dopravy sa vyj adrí až 
po diskusii k návrhu parkovacej politiky. 
Hlasovanie: prítonmí: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

9. žiadosť obyvateI'ky o riešenie dopravnej situácie na Medenej ulici 

Bod Č. 9 otvoril pán Frešo. 

Uznesenie č. 71/2011: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu o osadenie dopravnej značky "Prejazd zakázaný" 
pred domom Č. 6 na Medenej ulici. 
Hlasovanie: prítomní: 5 za: 3 proti: 2 zdržal sa: O nehlasoval: O 

Pán poslanec MUDr. Osuský požiadal predsedu komisie o uvoľnenie z ďalšieho rokovania 
komisie pre ďalšie povinnosti. Pán predseda súhlasil. 

IO. rôzne 

Bod Č. 10 otvorila Ing.Olejárová na žiadosť Ing. Borguľu, ktorý sa zo zasadnutia 
ospravedlnil. Informovala komisiu o zamýšľanom sprejazdnení Hrebendovej ulice, aj 
o technickom stave komunikácie a problémoch v zjazdnosti najmä v zÍnmom období. 

Uznesenie č. 72/2011: 
Komisia odporúča pred uvažovaným sprejazdnením vyriešiť technické problémy. 
Hlasovanie: prítonmí: 4 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

RNDr. Černá upozornila na 2 výtlky na Kubániho ulici. 
Ing.Olejárová na záver informovala komisiu o odpovedi magistrátu, že dopravné pomery 
v lokalite okolo hlavnej pošty na Námestí SNP neumožňujú zriadenie požadovaných (dvoch) 
parkovacích miest. 
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Predseda komisie týmto bodom ukončil rokovanie a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

p~ 
Slavomír Frešo v. r. 

predseda Komisie pre dopravu, manažment 
verejnej správy a verejný poriadok 

Zapisovateľka: Ing. Katarína Olejárová, telefón: 59246380, mobil: 0910 853 986 
e-mail: katarina.olejarova@staremesto.sk 

Rozdel'ovník: 
1. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. Slavomír Frešo 
4. Ing. Martin Borguľa 
5. Miloš Domorák 
6. RNDr. Marta Čemá 
7. Ing. Ján Krta 
8. MUDr. Peter Osuský, CSc. 
9. Ing. Kamil Procházka 
10. Ing. Oliver Paradeiser 
ll. Mgr. Rudolf Oravec 
12. JozefHitka 
13. JUDr. Mária Barátiová 
14. MUDr. Vladimír Cupaník 
15. referát organizačný 
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