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ZÁPISNICA č.9 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupitel'stve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 8.12.2011 

konaného v Staromestskej sieni od 16.30 do 18.00 h 

Prítomní: 

Prizvaní: 

Slavomír Frešo, Miloš Domorák, Ing. Ján Krta, RNDr. Marta Černá, Ing. 
Kamil Procházka, Ing. Martin Borguľa 
PhDr. Tatiana Rosová, Ing. Petra Strejčková, Mgr. Rudolf Oravec, Jozef 
Hitka 

Ospravedlnení: MUDr. Peter Osuský, CSc. 

Program rokovania: 

1. materiály pre Miestne zastupitel'stvo, 

2. rôzne. 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo. 

1. materiály pre Miestne zastupitel'stvo 

1.1 (1.) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č .... 12011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 73/2011: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 5 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: l 

1.2 (2.) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto' 
č .... 12011 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej 
časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 74/2011: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 5 za: 4 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: l 

1.3 (3.) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej častí Bratislava-Staré Mesto 
č ... ./2011 o miestnej dani psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie 
prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

RNDr. Černá otvorila diskusiu o tzv. asistenčných psoch. 

Uznesenie č. 75/2011: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 5 za: 4 proti: l zdržal sa: O nehlasoval: O 
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1.4 (4.) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Č ... ./2011 o pešej zóne 

S bodom Č. 1.4 oboznámila komisiu spracovateľka návrhu Ing. Olej árová. 
Ing. Procházka navrhol z pešej zóny vylúčiť tzv. "Segwaye", pohyb elektrických kolobežiek 
a bicyklov by zachoval. 
Pán Frešo navrhol vylúčenie cyklistov z pešej zóny až po vytvorení cyklistického okruhu 
okolo historického jadra. 

Vznesenie č. 76/2011: 
Komisia odporúča vylúčiť cyklistov z pešej zóny až po vytvorení cyklistického okruhu okolo 
historického jadra, neodporúča pohyb "Segwayov" po pešej zóne. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 4 proti: O zdržal sa: 2 nehlasoval: O 

Vznesenie Č. 77/2011: 
Komisia poveruje predsedu komisie pána Freša, aby prerokoval s Hlavným mestom SR 
Bratislavy vytvorenie cyklistického okruhu okolo centra Starého Mesta. 
Hlasovanie: prítomni: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Vznesenie č. 78/2011: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Pani starostka sa z ďalšieho rokovania komisie ospravedlnila pre iné povinnosti a požiadala 
predsedu komisie, aby v bode Rôzne podal informáciu o parkovacej politike. Pán predseda 
súhlasil. 

I.S (6.) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č ... ./2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava- . 
Staré Mesto 

Uznesenie č. 79/2011: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

1.6 (7.) Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2012-2014 

Bod Č. 1.6 uviedla Ing. Strejčková. 
Ing. Borgul'a otvoril disknsiu schváleným uznesením o rekonštrukcii Šoltésovej a Poľnej 
ulice, pričom ozrejmil, že na Šoltésovej ul. sa zrekonštruovala iba polovica úseku a Poľná ul. 
vôbec. 
Ďalej prítomní diskutovali o križovatke Záhradnícka - Karadžičova a o aktuálnom 
dopravnom smerovaní. Na záver disknsie odzneli návrhy ako vytvoriť zo Záhradníckej ul. 
(smerom do mesta) odbočovací pruh doľava na Karadžičovu ul. a zo Záhradníckej ul. 
(smerom z mesta) odbočovací pruh doprava na Karadžičovu ul.. 
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Uznesenie č. 80/2011: 
Komisia poveruje prednostu miestneho úradu rokovať s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy 
o vytvorenie odbočovacieho pruhu zo Záhradníckej na Karadžičovu ulicu. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Uznesenie č. 81/2011: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu o informáciu, prečo sa Šoltésovej ulica 
nerekonštruovala v celej jej dÍžke. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Ing. Procházka upozornil na problém otvorenej kanalizácie Šulekovej ulici. Taktiež poukázal 
na položku Č. 3.1 v kapitálovom rozpočte Tajovského - rekonštrukcia komunikácie, žiada 
o prešetrenie, nakoľko komisia nemá informáciu o rozsahu rekonštrukcie. 
Ing. Borguľa navrhol v písm. C bod 2 návrhu uznesenia upraviť text nasledovne: "starostku 
mestskej časti vykonávať rozpočtové opatrenia do výšky 5 % schváleného rozpočtu, ktorými 
sa nenaruší bilancia schváleného rozpočtu". 

Uznesenie č. 82/2011: 
Komisia navrhuje v kapitálovom rozpočte všeobecnú formuláciu "Rekonštrukcia 
komunikácií" . 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Uznesenie č. 83/2011: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiál prerokovať a schváliť v zmysle navrhnutého uznesenia. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 5 proti: O zdržal sa: 1 nehlasoval: O 

1.7 (15.) Porovnanie výdavkov na zimnú službu v sezóne 2010/2011 s mestami s 
terénom a klímou porovnateľných s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 

Bod Č. 1.7 otvorila Ing. Olej árová. 

Uznesenie č. 84/2011: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiál prerokovať a schváliť v zmysle navrhnutého u=esenia. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

2. rôzne 

Bod Č. 2 otvoril Ing. Procházka, ktorý navrhol osadenie retardérov a najvyššej povolenej 
rýchlosti 30 kmih na Novosvetskej ulici, a to z dôvodu neprimeranej rýchlosti vozidiel tam 
jazdiacich. 

Uznesenie č. 85/2011: 
Komisia poveruje Ing.Olejárovú o prešetrenie dopravnej situácie na Novosvetskej ulici. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Ing. Borguľa pripomenul poverenie komisie vo veci rokovania sOLO a.s. (podzemné 
kontajnery) a vytvorenia koncepcie okrskového systému mestskej polície, pričom navrhol 
vykonať kontrolu plnenia uzneseni. Ďalej pokračoval podnetom od obyvateľky, ktorá 
upozornila na nepoužiteľný chodník na Vratňanskej ulici a žiada o prešetrenie. 

3 



Uznesenie Č. 86/2011: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu zabezpečiť kontrolu plnenia uznesení prijatých 
Komisiou pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Uznesenie Č. 87/2011: 
Komisia poveruje Ing.Olejárovú o prešetrenie súčasného stavu chodníkov na Vratňanskej 
ulici. 
Hlasovanie: prítomni: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

S ďalším bodom pokračoval pán Frešo, ktorý upozornil na parkovanie zásobovacích vozidiel 
na Kozej ulici pri hoteli Falkensteiner. Poukázal na vylámané stÍpiky, parkovanie vozidiel v 
celej šírke ľavého chodnika, a tým blokovanie cestnej premávky najmä v ranných hodinách. 
Ing.Olejárová infOlmovala o tom, že parkovanie zásobovacích vozidiel bolo v rámci 
stavebného konania preukázané na vlastnom pozemku, nie z verejnej komunikácie. 

Uznesenie Č. 88/2011: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu o osadenie pevných zábran (stÍpikov) na chodníku 
na Kozej ulici vedľa hotela Falkensteiner. 
Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

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

Ing.Olejárová informovala komisiu o došlom podnete Spoločenstva vlastníkov bytov 
"Beskydská 17". Pán Hitka nastaví zvýšené kontroly na dodržiavanie dopravných tieňov na 
križovatke ulíc Karpatská - Beskydská. 

Uznesenie Č. 89/2011: 
Komisia nevidí dôvod na zmenu aktuálneho stavu na Beskydskej ulici. 
Hlasovanie: prítomni: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Pán Frešo zastupujúc pani starostku v závere rokovania informoval prítomných, že 
schváleniu novej parkovacej politiky bude predchádzať diskusia s poslancami, kde budú môcť 
uplatniť svoje pripomienky a podnety od obyvateľov. 

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: 59246380, mobil: 0910 853 986 
e-mail: katarina.olejarova@staremesto.sk 
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Rozdeľovník: 

l. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. Slavomír Frešo 
4. Ing. Mmtin 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 
ll. Mgr. Rudolf Oravec 
12. Jozef Hitka 
13. referát organizačný 
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