
Z á p i s n i c a č. 5 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 19.06.2017, 

konanej v Staromestskej sieni od 15:30 do 17:00 hod. 

Prítomní: 

Ospravedlnení: 

Hostia: 

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. Martin Borguľa, Mgr. art. Veronika Remišová, Ing. Tomáš Ziegler, 

Edmund Bombara, JUDr. Zuzana Ligasová 

Program rokovania: 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č ... ./2017 

o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
2. Dopravná štúdia lokality Šulekova - Holubyho 
3. Žiadosť o vytvorenie novej linky MHD v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, lokalita 

Machnáč 

4. Umiestnenie spomaľovacích prahov na ul. Fraňa Kráľa - Puškinove schody a Vrátňanská 
5. Osadenie cyklostojanov na Františkánskom námestí 
6. 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 ochrane 
verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Návrh predstavila JUDr. Zuzana Ligasová, odborná referentka referátu správnych konaní. 

Vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o ochrane verejného 
poriadku na území mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto navrhuje spracovateľ uskutočniť nasledujúce 
úpravy: 

1. V § 2 ods. 3 písm. j) navrhuje sa rozšírenie definície pojmu „pešia zóna" tak, aby zahŕňal aj 
dunajskú promenádu: „dunajská promenáda od Starého mosta po most Lajranconi a areál 
hradného kopca ohraničený ulicami Židovská, Zámocká, Palisády, chodníkom od Viedenskej 
brány po Žigmundovu bránu a ul. Zámocké schody." 

2. V § 3 ods. 5 - do § 3 sa navrhuj e doplniť nový odsek, ktorý zakotvuje zákaz uskutočňovať 
určitú činnosť, konkrétne zdržiavať sa nahý, obnažený v hornej alebo dolnej polovici tela, 
v plavkách a lebo spodnej bielizni, na urč itom mieste na území mestskej čast i , a to v pešej zóne, 
ktorej územie j e na účely VZN vymedzené v rámci § 2 ods . 3 návrhu VZN. 

3. V § 3 ods. 6 - do § 3 sa navrhuje doplniť nový odsek, ktorý zakotvuje zákaz uskutočňovať 
určitú činnosť, konkrétne prať, kúpať sa alebo namáčať si iné časti te la okrem rúk, na urči tom 
mieste na území mestskej časti, a to vo fontánach. 

4. V odkaze č. 1, 3 a 9 - odkazuje sa na relevantné platné a účinné právne predpisy. 

Uznesenie č. 16/20 17: 



Komisia pre dopravu navrhuje znenie § 3 ods. 5 doplniť: „V súlade s verejným záujmom a dobrými 
mravmi sa zakazuje zdržiavať sa nahý, obnažený v hornej alebo dolnej po lovici tela, v plavkách a lebo 
spodnej biel izni ." . 

fflasovanie: prítomní:8 za:6 proti: 1 zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesen ieč. 17/2017: 

Komisia pre dopravu berie na vedomie návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č .... . ./201 7 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a odporúča miestnemu zastupiteľstvu pred ložený materiál prerokovať so zapracovaním návrhu 
podľa uznesenia komisie č . 16/2017. 

fflasovanie: pritomni:8 za:8 proti: O zdržal sa: O 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 2 
Dopravná štúdia lokality Šulekova - Holubyho 

Ing. Andrej Vachaja, spracovateľ „Analýzy smerovania a skladby dopravného prúdu lokalita 
Šulekova s c ieľom zistenia tranzitnej dopravy" odprezentoval dopravnú štúdiu na Šulekovej ul ici 
a predložil prieskum intenzít tranzitne dopravy v trasách: 

• Palisády - Šulekova - Timravina - Miš íkova 
• Palisády - Partizánska - Myjavská 
• Palisády- Šulekova - Novosvetská- Stará Vinárska 

Komis ia dopravy prerokovala situáciu na Šu lekovej ulici a požiadavku občanov (rezidentov 
z danej oblasti) o trvalé uzavretie Šulekovej ulice, ako aj problémy v tejto lokali te v súvis losti so 
statickou dopravou (parkovanie nerezidentov). Členovia komis ie vyjadrovali rôznorodé názory na otázku 
ponechania existuj úcej organizácie dopravy a lebo opätovného otvorenia hornej časti Šulekovej pre 
automobilovú dopravu. Viacerí členovia kom isie nesúhlasil i s odporúčaním štúdie opätovne otvoriť 
Šulekovu na 6 mesiacov za úče lom vyhodnocovania tranzitnej dopravy. 

Predseda komisie dopravy uviedo l, že štúdiu j e potrebné dopracovať po stránke obsahovej aj 
formá lnej. Zo štúdie nie je zrejmý podiel tranzitnej dopravy pri j ednotlivých trasách, keďže nie sú 
spárované údaje na vstupoch a výstupoch. 

Návrh uznesen ia č. 18/201 7: 

Komisia pre dopravu odporúča mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ponechanie súčasného 
dopravného režimu v úseku Holubyho ulica - Šulekova ulica. 

fflasovanie: prítomní: 7 za: 3 proti: 2 zdržal sa: 2 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Uznesenie č. 19/2017: 

Komisia pre dopravu odporúča mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pokračovať v rozš irovaní 
zóny rezidentského parkovania v oblasti hradného kopca Palisády - Mudro11ova ulica. 



Jfl.asovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: O zdržal sa: O 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 3 
Žiadosť o vytvorenie novej linky MHD v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, lokalita Machnáč 

Komisia dopravy opätovne prerokovala potrebu vytvorenia min ibusovej linky pre obs luhu 
lokality Jančova - Tichá a doterajšie kroky mestskej časti. Č lenovia komisie vyjadrili nesúhlas 
s financovaním navrhovanej linky mestskou časťou vzhľadom na to, že objednávateľom výkonov vo 
verejnom záujme je hlavné mesto, ktoré by malo odborne vyhodnotiť potrebu rozšírenia obsluhy 
a zakomponovať zmeny do ročného plánu organizácie dopravy. 

Uznesenie č. 20/2017: 

Komisia pre dopravu žiada starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o vyvolanie stretnutia 
s primátorom Bratislavy vo veci zriadenia novej linky MHD v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
lokalita Machnáč. 

Jfl.asovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: O zdržal sa: O 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 2 1/2017: 

Komisia pre dopravu žiada starostu mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto inic iovať 

znovuzavedenie linky č. X13. 

Jfl.asovanie: prítomní:7 za:6 proti: O zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 4 
Umiestnenie spomaľovacích prahov na ul. Fraňa Kráľa -Puškinove schody a Vrátňanská 

Uznesenie č. 22/201 7: 

Komisia pre dopravu odporúča zarad iť osadenie spomaľovacích prahov na ulic i Fraňa Kráľa -
Puškinove schody a na Vrátňanskej ulici do investičných akcií ako stavebné úpravy (vyvýšené priechody 
pre chodcov). 

Jfl.asovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: O zdržal sa: O 

Uznesenie bolo prijaté . 

K bodu 5 
Osadenie cyklostojanov na Františkánskom námestí 

P. poslanec Palko odprezentoval zámer osadenia cyklostojanov na Františkánskom námestí na mieste, kde 
zvyknú parkovať diplomatické vozidlá. 

Uznesenie č. 23/20 17: 



Komisia pre dopravu žiada mestskú časť Bratislava-Staré Mesto o oslovenie Magistrátu hl. m. SR 
Bratislavy vo veci osadenia cyklostojanov na Františkánskom námestí. 

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

Uznesen ie bolo prijaté. 

K bodu 6 
Rôzne 

• Parkovanie vo vnútro bloku Karadžičova - Krížna 
Nový projekt organizácie dopravy bol odsúhlasený Krajským dopravným inšpektorátom a bola 
oslovená nová spoločnosť na osadenie dopravného značenia, ktoré by sa malo začať rea lizovať 
diía 19. 6. 2017. 

• P. poslanec Muránsky navrhol, aby elektromobily mali zľavu v rámci dane za vjazd do pešej 
zóny. 

Návrh uznesenia č. 24/2017: 
Komisia pre dopravu žiada mestskú časť Bratislava-Staré Mesto o zvýhodnenie elektromobi lov 
pri určovaní dane za vjazd do pešej zóny oproti vozidlám so spaľovacími motormi. 

Hlasovanie: prítomní:6 za:3 proti: 1 zdržal sa: 2 

Uznesenie nebolo prijaté. 

• P. poslanec Straka žiadal o prešetrenie prevádzkovej doby No1ton club na Panskej ulici č. 29 
v Bratislave, keďže podľa neho býva pravidelne otvorená až do skorých ranných hodín. P. Straka 
požiadal o vykonávanie pravidelných kontrol tejto prevádzky, ktorá podľa neho nevyhovuje 
podmienkam pre ude lenie štatútu nočný bar. 
Ing. Vladimír Lauko, vedúci referátu správnych konaní, poskytol ohlásen ie všeobecnej 
prevádzkovej doby exteriérového sedenia pre prevádzku Norton club a aj potvrdenie o určení 
prevádzkovej doby - exteriérové sedenie pre danú prevádzku. Prevádzková doba pre exteriérové 
sedenie na rok 2017 je od pondelka do nedele od 08:00 do 22:00 h. Prevádzková doba pre 
prevádzku Norton club bola podľa dostupných informácii z evidenčného systému určená 
nasledovne: pondelok až štvrtok 10:00 - 24:00, piatok a sobota l 0:00 - 02:00 a nedeľa 10:00 -
24:00. Potvrdenie o určení osobitnej prevádzkovej doby bolo vydané difa 25 .05.2011 na dobu 
neurčitú . Predmetné potvrdenie podľa § 8 ods. 2 VZN č . 6/2017 stratilo svoju právoplatnosť diía 
14.07.2017. 

Predseda komisie ukonč il rokovanie a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

,L_~ 
Bc. Ivan BUTORA v. r. -

predseda Komisie pre dopravu, manažment 
verejnej správy a verejný poriadok 



Zapisovateľ: Mgr. Jana Rafajdusová, telefón: 02/59 246 313 
e-mail: jana.rafajdusova@staremesto .sk 
Rozdeľovník: 

1. Mgr. Radoslav Števčík 
2. JUDr. Iveta Hahnová 
3. Bc. Ivan Bútora 
4. Ing. arch. Ľubomír Boháč 
5. Ing. Martin Borguľa 
6. Ing. Miroslav Kollár, MHA 
7. Viktor Muránsky 
8. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. 
9. Mgr. Vladimír Palko 
IO. Mgr. art. Veronika Remišová, M.A. 
11. Ing. Kristián Straka 
12. Ing. Jana Španková 
13. Ing. Tomáš Ziegler 
14. Ing. Oliver Paradeiser 
15. Jozef Hitka 
16. RNDr. Anna Calpašová 
17. referát organizačný 


