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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 zo dňa 22.03.2017, 

kona nej v Staromestskej sieni od 15:00 do 17 :00 hod. 

Prítomní: Bc. Ivan Bútora, Ing. arch. Ľubomír Boháč, Miroslav Kollár, MHA, Viktor 
Muránsky, PhD. , PaedDr. Barbora Oráčová, Mgr. Vladimír Palko, Ing. Kristián 
Straka, Ing. Jana Španková, Ing. Tomáš Z iegler 

Ospravedlnení: 

Hostia: 

Ing. Ma1tin Borguľa, Mgr. art. Veronika Remišová 

Mgr. Radoslav Števčík, Ing. Janka Mešťaníková, Ma1tin Fabian, Ing. Lukáš 
Kamenistý 

Program rokovania: 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . .... /2017 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č .... ./2017 

o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti 
s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . 
.............. „./2017 o umiestňovaní volebných plagátov 

4. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto pre obdobie rokov 2016 - 2023, s výhľadom do roku 2040 

5. Riešenie/úpravy/korektúry dopravného značenia (vodorovného i zvislého) na parkovacích 
plochách v rámci vnútrobloku Krížna-Karadžičova-Záhradnícka 

6. Žiadosť o opravu Tichej ulice 
7. Žiadosť o vybudovanie chodníka pre chodcov na ulici K Železnej studienke 
8. Preverenie možnosti navýšenia počtu parkovacích miest v lokalite Mikulášska - Židovská 
9. Rôzne 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Bc. Ivan Bútora. 

K bodu 1 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. . .. ./2017 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava
Staré Mesto 

Uznesenie č. 4/2017: 

Komisia pre dopravu berie na vedomie návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č . .... . /20 17 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služ ieb na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál 
prerokovať. 

\. 



Hlasovanie: prítomní:8 za: 8 proti: O zdržal sa: O 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 2 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č .... ./2017 

o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v súvislosti 

s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb 

Uznesenie č. 5/2017: 
Komi sia pre dopravu berie na vedom ie návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č . ..... /2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb a odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať. 

Hlasovanie: prítomní:8 za: 8 proti: O zdržal sa: O 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 3 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č .... ./2017 

o umiestňovaní volebných plagátov 

Uznesenie č. 6/2017: 
Komisia pre dopravu berie na vedomie návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č . . .. .. /2017 o umiestňovaní volebných plagátov a odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať. 

Hlasovanie: prítomní:6 za: 6 proti: O zdržal sa: O 

Uznesenie bolo prijaté . 

K bodu 4 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

pre obdobie rokov 2016 - 2023, s výhľadom do roku 2040 

Predseda komisie vyjadri l pripomienky k navrhovanému opatreniu 2. 1.1 (zlepšenie stavu dopravnej 

infraštruktúry), a to najmä podpora pešej dopravy pre rekonštrukciách komunikácií, rešpektovanie zásad 

parkovacej politiky pri uvažovaní o rozširovaní kapacít parkovania a vymedzenie role mestskej časti pri 

navrhovanej aktivite 2.1.1.4 (iniciovanie di skusie o systéme a organizácií hromadnej dopravy v meste). 

Spracovateľ materiálu vysvetl il , že vzhľadom na prebehnutý proces SEA už nie je možné zasahovať do 

štruktúry a názvov opatrení a aktivít, avšak v popise aktivít budú pripomienky zohľadnené. 

Uznesenie č. 7/2017: 
Komisia pre dopravu berie na vedomie Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 - 2023 , s výhľadom do roku 2040 

a odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať. 

Hlasovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: O zdržal sa: O 



Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 5 
Riešenie/úpravy/korektúry dopravného značenia (vodorovného zvislého) na parkovacích 

plochách v rámci vnútrobloku Krížna-Karadžičova-Záhradnícka 

P. poslankyňa Oráčová položila otázku, v akom časovom horizonte bude zadaná objednávka na 

úpravu dopravného značenia na parkovacích plochách v rámci vnútrobloku Krížna-Karadžičova

Záhradnícka. 

Vedúca referátu dopravy Ing. Janka Mešťaníková sa vyjadrila k aktualizácii existujúceho 

dopravného projektu s prihliadnutím na majetkové vzťahy a s preverením možnosti počtu parkovacích 

miest. 

Bez hlasovania 

K bodu 6 
Žiadosť o opravu Tichej ulice 

Vedúca referátu dopravy Ing. Janka Mešťaníková informovala o zlom technickom stave na ulici 

Tichá. Mestská časť a členovia komisie pre dopravu v tejto súv islosti dostali dňa 22. 2. 2017 podnet od 

advokátskej kancelárie Mišík, s. r. o. Členovia komisie sa v diskusii zhodli na potrebe zaradenia Tichej do 

zoznamu prioritných ulíc na opravu v rámci investičného plánu. 
Starosta MČ Bratislava-Staré Mesto informoval o pláne rekonštrukcie ulíc: 

• Palackého ulica: zúženie cesty, rozšírenie chodníka, výrub stromov, výsadba novej zelene 

Uarabina), rozšírenie zeleného pásu; 

• Jakubovo námestie: revitalizácia parku, ktorá bude realizovaná s externým part nerom; 

v severnej časti obnovenie stromovej aleje a zredukovanie šikmých parkovacích miest na 

pozdÍžne (umožní rozšírenie parku); zjednosmernenie Klemensovej ulice; zriadenie nových 

pozdÍžnych parkovacích miest na Klemensovej a Bezručovej ulici; prebieha participácia 

verejnosti na tomto projekte; 

• Blumentálska ulica: zjednosmernenie ulice a nadviazanie na Floriánske námestie; aktuálne 

prebieha príprava dopravnej štúdie; 

• Kúpeľná ulica: rozšírenie zelených plôch; v časti Palackého a Medená ulica oprava 

prepadnutého chodníka a vydláždenie; 

• Kmeťovo námestie: revitalizácia parku; 

• Panenská ulica: rekonštrukcia ulice, veľkorysejšie riešenie pre peších (režim obytná a lebo 

pešia zóna), doplnenie zelene. 

Uznesenie č. 8/2017: 
Komisia pre dopravu odporúča zaradiť Tichú ulicu do zoznamu prioritných ulíc na opravu v rámc i 

investičného plánu. 

fflasovanie: pritomni:9 za: 9 proti: O zdržal sa: O 

Uznesenie bolo prijaté. 



K bodu 7 
Žiadosť o vybudovanie chodníka pre chodcov na ulici K Železnej studienke 

V súvislosti so žiadosťou občanov o vybudovanie chodníka na ulici K Železnej studienke - na 

úseku od bytového domu na ulici K Lomu 1 a 3 po ulicu Kysucká diskutovali prítomní o možnostiach 

zlepšenia pešej infraštruktúry v tejto lokalite. Daná komunikácia nie je v správe mestskej časti Bratislava

Staré Mesto. 

Uznesenie č. 9/2017: 
Komisia pre dopravu žiada prednostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o odstúpenie ž iadosti 

na vybudovanie chodníka pre chodcov na ulici k Železnej studienke Hlavnému mestu SR Bratislava. 

Hlasovanie: prítomní:9 za: 9 proti: O zdržal sa: O 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 8 
Preverenie možnosti navýšenia počtu parkovacích miest v lokalite Mikulášska - Židovská 

Mestská časť dostala podnet od občanov na preverenie možnosti zriadenia 2-3 parkovacích miest 

na Židovskej ulici na úseku tesne pred križovatkou s Mikulášskou ul. v smere od Mosta SNP. Vedúca 

referátu dopravy Ing. Janka Mešťaníková a starosta mestskej časti neodporúčajú vytvárať nové 

parkovacie miesta v danej lokalite z dôvodu zachovania zjazdnosti, bezpečnosti cestnej premávky 

a priestoru pre peších, keďže parkovacie miesta pre rezidentov boli v tejto lokalite po rekonštrukcii 

Židovskej zachované (14 parkovacích miest na Mikulášskej ul.). 

Uznesenie č. 10/2017: 
Kom isia pre dopravu neodporúča zriadenie parkovacích miest v navrhovanej forme a odporúča 

mestskej časti ponúknutie možnosti parkovania na neďalekom zriadenom parkovisku. 

Hlasovanie: prítomní:9 za: 6 proti: O zdržal sa: 3 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 9 
Rôzne 

• P. poslanec Straka informoval komisiu dopravy o stave komunikácie pred hotelom Carlton 
a predajňou Billa, kde je zničená dlažba z dôvodu parkovania taxi služieb. 
Komunikáciu má v správe hlavné mesto SR Bratislava. Projekt doplnenia stÍpikov v oblasti Mostová 
bol zatiaľ realizovaný len v 1. etape. Predseda komisie a zástupcovia MČ preveria aktuálny stav. 

• P. poslankyňa Oráčová dala návrh na rekonštrukciu ulice Novosvetská z dôvodu 
nevyhovujúceho stavu vozovky, ktorý bol spôsobený zvýšením frekvencie cestnej premávky. 
Cestný správny orgán a investičné oddelenie posúdia stav danej komun ikácie. 



• P. poslanec Muránsky poukázal na potrebu zriadenia stojiska resp. vytvorenie miesta na 
pristavenie motorových vozidiel (najmä taxi) pod mostom SNP, ktoré bolo v danej oblasti 
zrušené. 
Komunikáciu pod Mostom SNP má v správe hlavné mesto SR Bratislava. Mestská časť preverí 
s ituáciu s hlavným mestom. 

• P. poslanec Palko sa zaujímal, v akom stave je riešenie dopravnej situácie - osadenie 
dopravného spomaľovača na Grosslingovej ulici. 
Vedúca referátu dopravy Ing. Janka Mešťaníková informovala komis iu, že zákazka na osaden ie 
dopravného spomaľovača bola stopnutá z dôvodu zmeny riešenia osadenia dopravného spomaľovača, 
ktorý má byt' riešený stavebne. 

Uznesenie č. 11/2017: 
Komisia pre dopravu odporúča osadiť klasický dopravný spomaľovač do doby, kým nebude 

pripravený návrh na osadenie dopravného spomaľovača, ktorý bude riešený stavebne. 

Jflasovanie: prítomní:9 za: 9 proti: O zdržal sa: O 

Uznesenie bolo prijaté. 

Predseda kom is ie ukončil rokovanie a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

Bc. Ivan BÚTORA v. r. 
predseda Komis ie pre dopravu, manažment 

verejnej správy a verejný poriadok 

Zapisovateľ: Mgr. Jana Rafajdusová, telefón: 59 246 3 13 
e-mai 1: jana.rafajdusova@staremesto.sk 

Rozdeľovník: 

l . Mgr. Radoslav Števčík 
2. JUDr. Peter Jesenský 

3 . Bc. Ivan Bútora 

4. Ing. arch. Ľubomír Boháč 

5. Ing. Ma11in Borguľa 

6. Ing. Miroslav Kotlár, MHA 

7. Viktor Muránsky 

8. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. 

9. Mgr. Vlad imír Palko 

10. Mgr. a11. Veronika Remišová, M.A. 

l 1 . Ing . Kristián Straka 

12. Ing . Jana Španková 

13. Ing. Tomáš Z iegler 

14. Ing. Oliver Paradeiser 

l 5. Jozef Hitka 

16. RNDr. Anna Calpašová 

17. referát organizačný 


