
Z Á P I S N I C A  č. 2 
 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok      
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 2.3.2011  

konaného v miestnosti č. 208 od 15.00 do 17.30 h 
_________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: Slavomír Frešo, Miloš Domorák, Ing. Ján Krta, MUDr. Peter Osuský,CSc.,  
 Ing. Kamil Procházka 
Prizvaní: PhDr. Tatiana Rosová, Mgr. Radovan Choleva, Mgr. Rudolf Oravec,  
 Vladimír Glasa, Jozef Hitka  
Ospravedlnení: Ing. Martin Borguľa, RNDr. Marta Černá 
 
 
Program rokovania: 
 

1. voľba podpredsedu komisie, 
2. návrh na vykonanie prieskumu obsadenosti parkovacích miest v Oblasti č. 1, 
3. návrh zmeny smeru jazdy na Beskydskej ulici, 
4. kruhový objazd na križovatke ulíc Fraňa Kráľa a Hlboká cesta, 
5. parkovanie na Hlbokej ceste pred Ministerstvom zahraničných vecí, 
6. parkovanie pred Materskou školou na Kuzmányho ulici, 
7. rôzne. 

 
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo.      

 
1. voľba podpredsedu komisie 

 
S bodom č. 1 oboznámil prítomných pán Frešo, pričom navrhol, aby bol za podpredsedu 
komisie zvolený Ing. Krta. Ing. Krta s návrhom súhlasil. 
 
Uznesenie č. 10/2011: 
Komisia súhlasí, aby bol podpredsedom komisie Ing. Krta. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

2. návrh na vykonanie prieskumu obsadenosti parkovacích miest v Oblasti č. 1 
 
S bodom č. 2 oboznámila prítomných Ing. Olejárová. 
 
Uznesenie č. 11/2011: 
Komisia súhlasí s vykonaním prieskumu obsadenosti parkovacích miest v Oblasti č. 1, avšak 
žiada prednostu miestneho úradu, aby preskúmal možnosti zníženia nákladov na vykonanie 
prieskumu bez zníženia jeho kvality. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

3. návrh zmeny smeru jazdy na Beskydskej ulici 
 
S bodom č. 3 oboznámil prítomných pán Frešo. 
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Pán Frešo navrhol realizovať Návrh č. 2 (C) s osadením zrkadiel na Karpatskej ulici. 
Mgr. Oravec navrhol pri Návrhu č. 2 (C) osadiť do rozhľadového poľa križovatky (pri 
výjazde na Karpatskú ulicu) stĺpiky zabraňujúce parkovaniu. 
Pán Hitka upozornil na existujúcu zastávku trolejbusovej dopravy na Karpatskej ulici 
s rizikom obchádzania stojacich trolejbusov na zastávke. 
Ing. Krta upozornil, že opačné zjednosmernenie celej Beskydskej ulice (zo Šancovej na 
Karpatskú) by mal za následok vysokú rýchlosť vozidiel odbočujúcich zo Šancovej do 
Beskydskej ulice. 
Ing. Olejárová navrhla presunúť parkovacie miesta na Karpatskej ulici na druhú stranu 
komunikácie. 
 
Uznesenie č. 12/2011: 
Komisia odporúča realizovať čiastočné zjednosmernenie Beskydskej ulice, tzn. pravé 
odbočenie z Čajakovej cez Beskydskú smerom na Karpatskú ulicu a ľavé odbočenie 
z Čajakovej cez Beskydskú smerom na Šancovú ulicu. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

4. kruhový objazd na križovatke ulíc Fraňa Kráľa a Hlboká cesta, 
 
S bodom č. 4 oboznámil prítomných pán Glasa. 
 
Pán Frešo upozornil na skutočnosť, že vyznačenie kruhového objazdu vodorovným 
dopravným značením môže pri nepriaznivých poveternostných podmienkach spôsobiť jeho 
neviditeľnosť. 
Ing. Procházka odporučil vyznačiť kruhový objazd nízkonákladovým riešením 
prostredníctvom profilov, skruží a pod.. Ďalej navrhol viac osvetliť križovatku. 
Pán Glasa upozornil na problémový prejazd nákladných vozidiel križovatkou. 
Pán Hitka referoval komisii, že v úseku križovatky ulíc Fraňa Kráľa a Hlboká cesta sú iba 
menšie kolízie. 
 
Uznesenie č. 13/2011: 
Komisia odporúča, aby sa na križovatke ulíc Fraňa Kráľa a Hlboká cesta vyznačil kruhový 
objazd prostredníctvom dočasného dopravného značenia. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

5. parkovanie na Hlbokej ceste pred Ministerstvom zahraničných vecí 
 
S bodom č. 5 oboznámila prítomných Ing. Olejárová a pani starostka. 
 
Uznesenie č. 14/2011: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu pripraviť návrhy možností parkovania 
zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

6. parkovanie pred Materskou školou na Kuzmányho ulici 
 
S bodom č. 6 oboznámila prítomných Ing. Olejárová. 
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Uznesenie č. 15/2011: 
Komisia odporúča zachovať súčasné 3 vyhradené parkovacie miesta pre Materskú školu na 
Kuzmányho ulici, komisia navrhuje zmeniť čas vyhradeného parkovania od 7.00 do 9.00 h 
a od 14.00 do 17.00 h. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

7. rôzne 
 
Bod č. 7 otvorila pani starostka. 
 
Pani starostka informovala komisiu o rokovaní s Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja o snahe upraviť príslušné právne a technické normy o nevyznačovaní 
vodorovného dopravného značenia pri vyhradenom parkovaní.  
Pani starostka ďalej oboznámila komisiu so zámerom zaviesť v Starom Meste tzv. poplatok za 
vjazd s možnosťou parkovania na vyhradených miestach pre Staromešťanov. 
Pán Hitka informoval komisiu o zvýšenej aktivite policajných hliadok pri kontrole parkovania 
vozidiel v oblasti ohraničenej ulicami Mýtna, Šancová a Štefanovičova, pričom o výsledku 
kontrol bude pani starostku informovať. 
Ing. Procházka oboznámil komisiu s podnetom obyvateľky, ktorá sa sťažovala na neporiadok 
v okolí križovatky ulíc Lermontovova, Fraňa Kráľa. V nadväznosti na tento podnet 
informovala pani starostka komisiu o zriadení 24hodinovej nepretržitej linky na miestnom 
úrade ako dobrovoľného strážcu poriadku. 
Ing. Procházka predložil materiál o Tichej ulici a žiada, aby komisia prijala deklaratívnu 
rezolúciu adresovanú miestnemu zastupiteľstvu. 
Mgr. Choleva oboznámil komisiu o zámere úpravy podmienok v pešej zóne – zmeniť dobu 
zásobovania od 5.00 do 8.00 h, kontrolovať rýchlosť vozidiel, odporučiť parkovacie senzory. 
Diskusia k zmenám – podnikatelia sú proti posunu doby zásobovania. Návrhy na zmenu -  
vytvorenie záchytných bodov na parkovanie, zjednosmernenie ulíc, znížiť rýchlosť vozidiel 
a cyklistov. 
 
Uznesenie č. 16/2011: 
Komisia žiada prednostu miestneho úradu o rokovanie s generálnou riaditeľkou Rozhlasu a 
televízie Slovenska PhDr. Miloslavou Zemkovou ohľadom možnosti parkovania na 
parkovisku za budovou rozhlasu. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 
Uznesenie č. 17/2011: 
Komisia nesúhlasí s návrhom Komisie dopravy a informačných systémov Mestského 
zastupiteľstva ohľadom možnosti parkovania, vjazdu a výjazdu osobných automobilov na 
rozšírených priestor pred Katedrálou sv. Martina zo Staromestskej ulice v čase konania 
bohoslužieb počas cirkevných sviatkov a nedieľ. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 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. Oliver Paradeiser 
11. Mgr. Rudolf Oravec 
12. Vladimír Glasa 
13. Jozef Hitka 

 
 
 
 
  


