
z Á P I S NIC A č. 3 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo 21.3.2012 

konaného miestnosti č. 10 od 15.30 do 16.45 h 

Prítomní: 

Prizvaní: 
Ospravedlnení: 

Slavomír Frešo, Miloš Domorák, MUDr. Peter Osuský, CSc., Ing. Ján Krta, 
RNDr. Marta Černá 
Jozef Hitka 
Ing. Martin Borgul'a, Ing. Kamil Procházka 

Program rokovania: 

1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo, 

2. rôzne. 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo. 

1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo 

1.1 Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto za rok 2011 

Bod Č. 1.1. otvoril pán Hitka, ktorý uviedol predkladaný materiál. Taktiež upozornil, že pred 
spustením novej parkovacej politiky je potrebné vyznačiť vodorovné a zvislé dopravné 
značenie, ktoré nie je možné realizovať v zimných mesiacoch (poveternostné podmienky). 
Predsedu komisie zaujímali náklady polície na zhromaždenia "Gorily", na čo pán Hitka 
reagoval, že to nie je možné vyčísliť. 

Uznesenie č. 1012012: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Pán Frešo v ďalšom rokovaním vyzval členov komisie znovu sa vyjadriť k materiálom Č. 2, 3 
a 4 - návrhy všeobecne záväzných nariadení. Komisia nemala ďalšie pripomienky. 

Uznesenie č. 11/2012: 
Komisia berie predložené materiály na vedomie a opätovne odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiály prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie: prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

2. rôzne 

Bod Č. 2 otvorila Ing. Olejárová, ktorá informovala komisiu o došlom podnete vo veci návrhu 
cyklistickej trasy, ktorá vytvorí okruh okolo historického centra Starého Mesta. 
Komisia sa týmto podnetom zaoberala. MUDr. Osuský oboznámil komisiu o odsúhlasovaní 
bezpečnostného oplotenia okolo Veľvyslanectva USA vedením mestskej časti. Komisia návrh 



prehodnotila a nesúhlasí s úsekom trasy cez Hviezdoslavovo námestie. Ing. Krta navrhol 
náhradnú trasu od Rybného námestia smerom na Rázusovo nábrežie po chodníku okolo 
Slovenskej národnej galérie, cez Námestie Ľ. Štúra v napojení na Gorkého ulicu. 
Pán predseda navrhol, aby zapisovateľka preposlala materiál všetkým členom komisie, ktorí 
sa v prípade priporníenok vyjadria na e-mailovú adresu p. Freša. Pán Frešo podotkol, že 
stretnutie cyklokomisie je zvolané na 29.3.2012 o 14.00 h. 

Kornísia na záver zvolila predbežný čas začatia ďalšieho rokovanía o 15.00 h. 

Predseda komisie týmto bodom ukončil rokovaníe a poďakoval všetkým prítomným za účasť . 
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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. 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 
IO. Ing. Oliver Paradeiser 
11. mDr. Mária Barátiová 
12. Mgr. Rudolf Oravec 
13. JozefHitka 
14. referát organizačný 
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