
Z Á P I S N I C A 
 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok      
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 8.2.2011 

_________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: Slavomír Frešo, Ing. Martin Borguľa, Miloš Domorák, Ing. Ján Krta, 

MUDr. Peter Osuský, CSc., Ing. Kamil Procházka 
Prizvaní: PhDr. Tatiana Rosová, Ing. Karol Pancza, Vladimír Glasa 
Ospravedlnení: RNDr. Marta Černá 
 
 
Program rokovania: 
      Otvorenie 

1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo: 
1. (1.) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto č. .../2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 
2. (2.) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto č. .../2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
3. (4.) Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 11/2010 o umiestňovaní reklamných, 
propagačných a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 
4. (6.) Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto 

2. parkovacia politika, 
3. rôzne. 
Záver 

 
Rokovanie otvoril a viedol predseda Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy 
a verejný poriadok (ďalej len „komisia“) Slavomír Frešo. Pán predseda navrhol, aby sa 
rokovania komisie uskutočňovali každú prvú stredu v mesiaci o 15.00 h.  
 
Uznesenie č. 1/2011: 
Komisia súhlasí, aby sa rokovania uskutočňovali každú prvú stredu v mesiaci o 15.00 h. 
Hlasovanie:  prítomní:6    za:6    proti:0   zdržal sa:0 
 
Pán Frešo navrhol, aby bola komisia uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny 
jej členov, v prípade schválenia uznesenia komisie je potrebný jednotný prejav nadpolovičnej 
väčšiny prítomných. 
 
Uznesenie č. 2/2011: 
Komisia súhlasí, aby bola uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov, 
v prípade schválenia uznesenia komisie je potrebný jednotný prejav nadpolovičnej väčšiny 
prítomných. 
Hlasovanie:  prítomní:6    za:6    proti:0   zdržal sa:0 
 
Pán predseda komisie ďalej pokračoval podľa programu rokovania. 
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1. materiály pre Miestne zastupiteľstvo: 
1. (1.) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto č. .../2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 

 
S bodom č. 1.1 oboznámil prítomných Ing. Pancza. 
 
Uznesenie č. 3/2011: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie:  prítomní:6    za:5    proti:1   zdržal sa:0 
 

2. (2.) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto č. .../2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  

 
S bodom č. 1.2 oboznámil prítomných Ing. Pancza. 
 
Uznesenie č. 4/2011: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie:  prítomní:6    za:5    proti:1   zdržal sa:0 
 

3. (4.) Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 11/2010 o umiestňovaní reklamných, 
propagačných a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 

 
S bodom č. 1.3 oboznámil prítomných Ing. Pancza. 
 
Uznesenie č. 5/2011: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie:  prítomní:6    za:6    proti:0   zdržal sa:0 
 

4. (6.) Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto 

 
S bodom č. 1.4 oboznámila prítomných pani starostka. 
 
Uznesenie č. 6/2011: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva materiál prerokovať a schváliť. 
Hlasovanie:  prítomní:6    za:5    proti:0   zdržal sa:1 
 

2. parkovacia politika 
 
S bodom č. 2 oboznámila prítomných Ing. Olejárová. 
 
Ing. Procházka navrhol, aby sa parkovacia politika nemenila.  
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Pani starostka upozornila na neprimeranú veľkosť parkovacích miest a poznamenala, že 
mestská časť Bratislava – Staré Mesto sa bude snažiť o vyriešenie súdneho sporu s BPS Park 
a.s. a bude hľadať ústretové kroky k dohode s BPS Park a.s.. 
Ing. Borguľa upozornil na málo viditeľné vodorovné dopravné značenie v oblastiach s novým 
parkovacím režimom a navrhol zvážiť možnosť reklamácie vodorovného dopr. značenia. 
Taktiež navrhol predsedovi komisie stretnutie s predsedom Komisie dopravy a informačných 
systémov pri mestskom zastupiteľstve. Ďalej žiada miestny úrad o znovuosadenie stĺpikov na 
Chorvátskej ulici a osadenie nových stĺpikov za Justičným palácom na zabránenie parkovania 
vozidiel v zeleni. 
 
Uznesenie č. 7/2011: 
Komisia súhlasí s tým, aby prioritou parkovacej politiky v mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto bolo vychádzať v ústrety predovšetkým obyvateľom Starého Mesta. 
Hlasovanie:  prítomní:6    za:6    proti:0   zdržal sa:0 
 
Uznesenie č. 8/2011: 
Komisia žiada miestny úrad o dokončenie vyznačovania 3. parkovacej oblasti, konkrétne ulíc 
Flöglova, Fraňa Kráľa, Hlboká cesta, Puškinova, Tolstého a Vratňanská. 
Hlasovanie:  prítomní:6    za:6    proti:0   zdržal sa:0 
 

3. rôzne 
 
S bodom č. 3 oboznámil prítomných pán Frešo. 
 
Pán Frešo žiada miestny úrad o prípravu materiálov na rokovanie komisie a ich rozposielanie 
všetkým členom komisie v dostatočnom predstihu na naštudovanie. Rovnako žiada miestny 
úrad o prípravu podmienok na vykonanie prieskumu parkovania v 1. parkovacej oblasti. 
Ing. Borguľa navrhol predsedovi prizvať na ďalšie rokovanie komisie veliteľa mestskej 
polície p. Hitku (represia parkovania). Taktiež navrhol zvážiť zavedenie tzv. City Bike. 
Ing. Procházka navrhol dobudovať odkanalizovanie komunikácií v okolí Horského parku. 
 
Uznesenie č. 9/2011: 
Pán Frešo navrhol na ďalšom rokovaním komisie zvoliť jej podpredsedu a vytvoriť rokovací 
poriadok komisie. 
Hlasovanie:  prítomní:4    za:4    proti:0   zdržal sa:0 
 
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: 59 246 380, e-mail: katarina.olejarova@staremesto.sk  
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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. Karol Pancza 
11. Vladimír Glasa 
12. Jozef Hitka 

 
 
 
 


