
z Á P I S NIC A č. 1 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 9.2.2012 

konaného v Staromestskej sieni od 16.30 do 17.45 h 

Prítomní: 

Prizvaní: 
Ospravedlnení: 

Slavomír Frešo, Miloš Domorák, Ing. Ján Krta, RNDr. Marta Černá, MUDr. 
Peter Osuský, CSc. 
Mgr. Rudolf Oravec, MUDr. Vladimír Cupaník, Ing. arch. Dušan Nemec 
Ing. Kamil Procházka, Ing. Martin Borguľa 

Program rokovania: 

1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo, 

2. žiadosť o opačné zjednosmernenie Partízánskej ulice - vyhodnotenie ankety, 

3. zámer Hl. mesta SR Bratislavy o vytvorenie stojísk pre bicykle v mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto, 

4. žiadosť obyvateľov o zaradenie Kuzmányho a Somolického ulice do oblasti 

s novým parkovacím režimom, 

5. žiadost' obyvateľov o zaradenie Zrínskeho ulice do oblasti s uovým parkovacím 

režimom, 

6. rôzne. 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo. Pán predseda navrhol uviesť 
bod Č. 2 ako prvý v poradí, nakoľko účastní komisie boli aj zástupcovia Gynekologicko
pôrodníckej nemocnice KOCH. Komísia s takto upraveným programom súhlasila 
a pokračovala v rokovani. 

2. žiadosť o opačné zjednosmernenie Partizánskej ulice - vyhoduotenie ankety 

Bod Č. 2 otvoril pán Frešo, ktorý vyhodnotil anketový prieskum. 
Pán Domorák uviedol, že v súčasnosti je lepšia prejazdnosť Pali sád, avšak pri terajšom stave 
je kolízny výjazd z Partizánskej na Palisády aj kvôli zastávke trolejbusu. 

Uznesenie č. 1/2012: 
Komisia odporúča opačné zjednosmernenie ulíc Partizánska, Hlavatého, Bradlianska. 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu o zabezpečenie príslušnej úpravy dopravného 
značenia a v dostatočnom časovom predstihu o spustenie celoplošnej informačnej kampane. 
Hlasovanie: prítomni: 5 za: 4 proti: O zdržal sa: I nehlasoval: O 

1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo 

Uznesenie č. 2/2012: 
Komisia berie predložené materiály na vedomie a odporúča na zasadnutí míestneho 
zastupiteľstva materiály prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomni: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 



3. zámer HI. mesta SR Bratislavy o vytvorenie stojísk pre bicykle v mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto 

Bod Č. 3 otvorila Ing. Olej árová. 

Uznesenie č. 3/2012: 
Komisia žiada o doplňujúce informácie k predloženému zámeru, a to kde presne budú stojany 
umiestnené, či môže do stojanu odstaviť bicykel každý alebo je to len pre určitý druh 
bicyklov, či bude takéto stojisko platené, prípadne strážené. Komisia žiada informovať hl. 
mesto o zámere vylúčenia cyklistickej dopravy z pešej zóny. 
Hlasovanie: prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

4. žiadost' obyvatel'ov o zaradenie Kuzmányho a Somolického ulice do oblasti 
s novým parkovacím režimom 

Uznesenie č. 4/2012: 
Komisia neodporúča rozširovať oblasť so zavedeným parkovacím režimom o Kuzmányho 
a Somolického ulicu, nakoľko sa pripravuje nový parkovací systém. Pred jeho zavedením 
bude diskusia s obyvateľmi, ktorí sa budú môcť k pripravovaným zmenám vyjadriť. 
Hlasovanie: prítomni: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

5. žiadost' obyvatel'ov o zaradenie Zrínskeho ulice do oblasti s novým 
parkovacím režimom 

Uznesenie č. 5/2012: 
Komisia neodporúča rozširovať oblasť so zavedeným parkovacím režimom o Zrínskeho ulicu, 
nakoľko sa pripravuje nový parkovací systém. Pred jeho zavedením bude diskusia 
s obyvateľmi, ktorí sa budú môcť k pripravovaným zmenám vyj adriť. 
Hlasovanie: prítomni: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

6. rôzne 

Bod Č. 6 otvorila Ing. Olej árová, ktorá poukázala na zlý stav dlažby na Michalskej ulici. 
Komisiu taktiež informovala, že po ukončeni zimnej sezóny sa bude lokálne opravovať. 
MUDr. Osuský navrhol, aby sa v prípade rekonštrukcie použili na predláždenie hrubšie 
kocky. 

Uznesenie č. 6/2012: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu o vypracovanie cenových ponúk hrubších 
dlažobných kociek a o stanovisko Krajského pamiatkového úradu kjednotlivým druhom 
dlažby v pamiatkovej zóne. 
Hlasovanie: prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Pán Domorák upozornil na neustále státie vozidiel na chodníku na Kozej ulici pri hoteli 
F alkensteiner. 
Ing.Olejárová informovala komisiu, že oddelenie dopravy to v čo najkratšom čase zabezpečí. 

Komisia na záver zvolila predbežný termín ďalšieho rokovania na 14.3.2012 o 16.00 h. 

2 



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 

Rozdeľovník: 

l. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. Slavomir 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 
ll. JUDr. Mária Barátiová 
12. Mgr. Rudolf Oravec 
13. JozefHitka 
14. referát organizačný 
15. MUDr. Vladimír Cupaník 
16. Ing. arch. Dušan Nemec 
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