
Z Á P I S N I C A  č. 3 
 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok      
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 13.4.2011  

konaného v Staromestskej sieni od 15.00 do 18.15 h 
_________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: RNDr. Marta Černá, Slavomír Frešo, Miloš Domorák, Ing. Ján Krta,  
 Ing. Kamil Procházka 
Prizvaní: PhDr. Tatiana Rosová, Mgr. Radovan Choleva, Mgr. Rudolf Oravec,  
 Jozef Hitka, Ivan Bútora 
Ospravedlnení: Ing. Martin Borguľa, MUDr. Peter Osuský, CSc. 
 
 
Program rokovania: 
 

1. návrh riešení na zlepšenie cyklistickej dopravy v Starom Meste, 
2. prehodnotenie opodstatnenosti priechodov pre chodcov v oblasti ohraničenej 

ulicami Štefanovičova, Mýtna, Šancová, Žilinská, 
3. prehodnotenie zavedenia ďalších zón parkovania, 
4. prehodnotenie stĺpikov zabraňujúcich parkovaniu na Hlbokej ceste pred 

Ministerstvom zahraničných vecí, 
5. návrh na opravu povrchu komunikácie na Mikulášskej ulici, 
6. rôzne 

6.1. sťažnosť na zmenu smeru jazdy na Beskydskej ulici, 
6.2. podnet obyvateľa na ulici Fraňa Kráľa ohľadom parkovania pred garážami, 
6.3. podnet obyvateľky na osadenie dopravnej značky na Vratňanskú ulicu, 
6.4. žiadosť Ministerstva vnútra na Gunduličovej ulici o navrátenie pôvodných 

parkovacích miest, 
6.5. prehodnotenie vydania parkovacej karty pre obyvateľa odkázaného na 

poskytovanie starostlivosti – JUDr. Benca, PhMr. Lúčan. 
 
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Slavomír Frešo.      

 
1. návrh riešení na zlepšenie cyklistickej dopravy v Starom Meste 

 
S bodom č. 1 oboznámil prítomných pán Frešo. Komisia jednohlasne odhlasovala vystúpenie 
pána Bútoru, ktorý predniesol prezentáciu o riešení cyklistickej dopravy v rôznych krajinách. 
Pán Frešo navrhol vytvoriť koncepciu cyklistickej dopravy. 
Pán Hitka odporučil navrhovať cyklistické trasy podľa zdrojov a cieľov, avšak pripomenul, že 
zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke neumožňuje jazdu cyklistov v protismere. 
Komisia vyzvala pána Bútoru predložiť vykonané prieskumy cyklickej dopravy. 
Pán Domorák upozornil na zvýšený cykloturizmus s nedostatočnou navigáciou. 
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Uznesenie č. 18/2011: 
Komisia poveruje predsedu komisie pána Freša o súčinnosť Mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto a Hlavného mesta SR Bratislavy o prerokovanie cyklistického okruhu okolo centra 
Starého Mesta a vytvorenie koncepcie cyklistickej dopravy Starého Mesta v spolupráci 
s ostatnými mestskými časťami. 
Hlasovanie:    prítomní: 5    za: 4    proti: 0    zdržal sa: 1    nehlasoval: 0 
 
Pán poslanec Ing. Kamil Procházka požiadal predsedu komisie o uvoľnenie z ďalšieho 
rokovania komisie pre iné povinnosti. Pán predseda súhlasil. 
 

2. prehodnotenie opodstatnenosti priechodov pre chodcov v oblasti ohraničenej 
ulicami Štefanovičova, Mýtna, Šancová, Žilinská 

 
S bodom č. 2 oboznámila prítomných Ing. Olejárová. 
 
Uznesenie č. 19/2011: 
Komisia poveruje Ing. Olejárovú a pána Hitku po dohode s dopravným inžinierom 
prehodnotiť priechody pre chodcov v oblasti ohraničenej ulicami Štefanovičova, Mýtna, 
Šancová a Žilinská. 
Hlasovanie:    prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

3. prehodnotenie zavedenia ďalších zón parkovania 
 

S bodom č. 3 oboznámila prítomných Ing. Olejárová a doplnila pani starostka. 
 
Uznesenie č. 20/2011: 
Komisia neschvaľuje zavedenie nových zón parkovania, komisia odporúča pani starostke 
vypracovať Analýzu statickej dopravy v Starom Meste. 
Hlasovanie:    prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

4. prehodnotenie stĺpikov zabraňujúcich parkovaniu na Hlbokej ceste pred 
Ministerstvom zahraničných vecí 

 
S bodom č. 4 oboznámila prítomných Ing. Olejárová. 
 
Uznesenie č. 21/2011: 
Komisia odporúča zrušiť stĺpiky na Hlbokej ceste pred výjazdom z Ministerstva zahraničných 
vecí a odporúča vytvoriť v danom úseku ďalšie parkovacie miesta. 
Hlasovanie:    prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

5. návrh na opravu povrchu komunikácie na Mikulášskej ulici 
 
S bodom č. 5 oboznámila prítomných Ing. Olejárová. 
 
Uznesenie č. 22/2011: 
Komisia poveruje Mgr. Oravca, aby komunikoval s OLO a.s. o možnosti použitia menšieho 
vozidla na odvoz odpadu z Mikulášskej ulice. 
Hlasovanie:    prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
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6. rôzne 

 
Bod č. 6 otvorila RNDr. Černá. 
 
Uznesenie č. 23/2011: 
Komisia odporúča, aby sa na Timravinej ulici zmenil zákaz státia na zákaz zastavenia. 
Hlasovanie:    prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

6.1. sťažnosť na zmenu smeru jazdy na Beskydskej ulici 
 
Uznesenie č. 24/2011: 
Komisia presúva bod 6.1. na ďalšie zasadnutie komisie, pričom poveruje pána Freša 
zmapovať situáciu na Beskydskej ulici. 
Hlasovanie:    prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

6.2. podnet obyvateľa na ulici Fraňa Kráľa ohľadom parkovania pred garážami 
 
Uznesenie č. 25/2011: 
Komisia odporúča osadiť pred garážami na ulici Fraňa Kráľa dopravnú značku „Neplatí pre 
majiteľov garáží“. 
Hlasovanie:    prítomní: 4    za: 3    proti: 0    zdržal sa: 1    nehlasoval: 0 
 

6.3. podnet obyvateľky na osadenie dopravnej značky na Vratňanskú ulicu 
 
Uznesenie č. 26/2011: 
Komisia odporúča osadiť pred vjazdom do Vratňanskej ulice dopravnú značku „Prejazd 
zakázaný“. 
Hlasovanie:    prítomní: 4    za: 0    proti: 4    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 

 
6.4.  žiadosť Ministerstva vnútra na Gunduličovej ulici o navrátenie pôvodných  

parkovacích miest 
 
Uznesenie č. 27/2011: 
Komisia odporúča, aby sa vyhradené parkovacie miesta pre Ministerstvo vnútra na 
Gunduličovej ulici presunuli na pôvodné miesta pred budovu na Gunduličovej č. 2, pričom 
náklady na preznačenie znáša ministerstvo. 
Hlasovanie:    prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
 

6.5. prehodnotenie vydania parkovacej karty pre obyvateľa odkázaného na 
poskytovanie starostlivosti – JUDr. Benca, PhMr. Lúčan 

 
Uznesenie č. 28/2011: 
Komisia neodporúča, aby bola PhMr. Lúčanovi vydaná parkovacia karta pre obyvateľa 
odkázaného na poskytovanie starostlivosti. Komisia odporúča využívať sociálny taxík. 
Hlasovanie:    prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 
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Uznesenie č. 29/2011: 
Komisia odporúča, aby bola JUDr. Bencovi vydaná parkovacia karta pre obyvateľa 
odkázaného na poskytovanie starostlivosti za podmienky, že vráti parkovaciu kartu pre svoje 
vozidlo. 
Hlasovanie:    prítomní: 4    za: 4    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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Jozef Hitka  
13. referát organizačný 


