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Z á p i s n i c a č. 6 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 13.09.2017, 

konanej v Staromestskej sieni od 15:30 clo 18:00 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. Tomáš Ziegler 

Ing. Martin Borguľa, Mgr. art. Veronika Remišová 

Edmund Bombara, Ing. Janka Mešťaníková, Ing. Lukáš Kamen istý 

Program rokovania: 
1. Materiály do miestneho zastupiteľstva (Vyhodnotenie uznesenia č. 82/2017; Správa o plnení 

rozpočtu MČ Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2017) 
2. Udržiavanie verejného poriadku v Starom Meste 
3. Zmena organizácie dopravy a stavebné úpravy komunikácie - Žižkova ul. 
4. Rozširovanie reziclentských parkovacích zón na území MČ Staré Mesto (parkovacia 

politika) - priority a harmonogram na r. 2017 a 2018 
5. Koncepcia riešenia uličných priestorov v zóne Palisády - Svoradova - Pilárikova -

Staromestská - informácia o participatívnom procese, vypracovaní manuálu a ďalších 
krokoch pri rekonštrukcii ulíc 

6. Rôzne 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komis ie Bc. Ivan Bútora. 

K bodu 1: 
Materiály do miestneho zastupiteľstva (Vyhodnotenie uznesenia č. 82/2017; Správa o plnení 
rozpočtu MČ Bratislava-Staré Mesto za 1.polrok 2017) 

Informáciu k plneniu uznesenia č. 82/2017 podal starosta mestskej časti Radoslav Števčík. 

• K bodu B/1 uznesenia č. 82/2017 (.,Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti bezodkladne 
požiadať dodávateľa stavebných prác o VJímenu poškodenej dlažby a jej chemické zdrsnenie v čo 
najkratšom termíne, ktmý umožňujú zmluvné podmienky.''.): 

MČ priebežne v tomto roku reklamovala u dodávateľa poškodenú betónovú dlažbu na Židovskej 
ulici v úseku pešej zóny mailovou komunikáciou . Odstra1'íovaním chýb doš lo k výmene 45 - 50 kusov 
veľkoformátových dlaždíc. Dodávateľ pri výmene v rámci skúšky osadil aj polovičný formát (450 x 450 
mm) ako test funkčnosti a vyššej nosnosti, s povrchovou úpravou zdrsnenou leptaním. 

Pre komplexnejšiu výmenu ostávajúcej poškodenej dlažby, ako aj prípadne novo poškodenej, 
podala MČ d1'ía 17.07.2017 oficiálnu písomnú reklamáciu na zmluvného dodávateľa Technické služby 
Starého Mesta, a.s. podľa uzatvorenej zmluvy o dielo. K odstránen iu reklamovaných nedostatkov diela 

dodávateľ ešte nepristúpil. 

Pojazďovaním veľkoformátovej dlažby automobi lovou dopravou došlo oproti pôvodne 
uvažovanému režimu k väčšej záťaži na projektovanú dlažbu, čo tiež prispieva k jej poškodzovaniu. 
Dodávateľ však garantoval nosnosť dlažby do 7 t. Vedenie MČ zvažuje aj možnosť výmeny celého 
povrchu na novovybudovanej cestnej konštrukcii. 



• K bodu B/2 uznesenia č. 82/2017 (,, ... doplniť mobilnú zelel1 do pešej zóny a sfunkčniť pitnú 
fontánu. "): 

Pitná fontána nebola osadená, keďže vodovodná prípojka z dôvodu s ieťových pomerov 
a ex istujúceho kolektoru v odkrytom cestnom telese nemohla byt' realizovaná podľa projektovej 
dokumentácie v súlade s platnými normami a pož iadavkami BYS, a.s. Po ukončení investičnej akcie diía 
15 .1I.2016 síce spo ločnosť BYS vydala súhlasné stanovisko na náhradné riešenie mimo štandardných 
predpisov a noriem, no s podmienkou, že odberateľ vody znáša všetky náklady na zhotovenie, 
prevádzkovanie a údržbu fontány (aj v prípade havárie), a to aj v rozsahu povinností BYS. Tieto stavebné 
a nás ledne aj prevádzkové náklady nie sú pre MČ a9ekvátne k užívaniu pitnej fontány. 

V mesiaci apríl boli v danej lokalite vysadené trvalky a v júni bola umiestnená mobilná zeleň 

v rozsahu 12 samozavlažovacích kontajnerov s výsadbou, čo považuje starosta v porovnaní s inými 
lokalitami za dostatočné. 

Bez uznesenia komisie. 

K bodu 2 
Udržiavanie verejného poriadku v Starom Meste 

Ing. Vladimír Lauko, vedúci referátu správnych konaní, informova l o udržiavaní verejného 
poriadku a o dodržiavaní nočného pokoja na území Starého Mesta. 

P. poslanec Palko požadoval, aby MČ aktívne informovala prevádzkarov podnikov o dodržiavaní 
nočného pokoja a aby požiadala prevádzkarov o inštruovanie svojich zamestnancov. 

Mestská časť v tomto bode vykonala informovanie občanov prostredníctvom Staromestských 
novín, kde boli uverejnené všetky povinnosti pre prevádzky. Žiadatelia exteriérových sedení boli o VZN 
č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto z 21.apríla 2017 a VZN č . 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu 
a s lužieb z 21.apríla 2017 informovaní aj osobne na miestnom úrade Brati slava-Staré Mesto 
prostredníctvom vedúceho referátu správnych konaní a odborných referentov z referátov správnych 
konaní a referátu dopravy s upozornením, aby v tomto smere inštruovali aj svojich zamestnancov. 

P. poslanec Boháč požaduje detailnej šie kontroly exteriérových sedení prostredníctvom 
inšpektorov verejného poriadku a mestskej polície, s dôrazom na zachovani e čistoty verejných 
priestranstiev. 

Stanovisko Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy k danej problematike tlmočil p. 
Ma1tin Fabian: Mestská polícia má v súčasnosti obmedzené zdroje na vykonávanie kontroly prevádzok na 
území Starého Mesta z dôvodu nízkeho personálneho stavu. Mestská polícia však v roku 2018 očakáva 
navýšenie stavu o cca 50 ľudí. 

Bez uznesenia komisie. 

K bodu 3 
Zmena organizácie dopravy a stavebné úpravy komunikácie - Žižkova ul. 

Starosta MČ Bratis lava-Staré Mesto informoval komisiu o dopravnej situácii na ulici Žižkova, kde 
momentálne prebieha úprava chodníka. Osadenie ďalšieho dopravného značenia bude uskutočnené až po 
úprave chodníka a schodov. Pred objektom č. 26 bude vyznačená žltá čiara z dôvodu zamedzenia 
parkovania po oboch stranách ulice. Podľa projektu organizácie dopravy bude časť ulice Ž ižkova 



vyznačená ako jednosmerná v smere od centra k Lafranconi (Karlova Ves). Oprava komunikác ie bude 
realizovaná len v časti po tunel, kde budú následne vyznačené rezidentské parkovacie boxy. 

Bez uznesenia komisie. 

K bodu 4 
Rozširovanie rezidentských parkovacích zón na území MČ Staré Mesto (parkovacia politika) -
priority a harmonogram na rok 2017 a 2018 

Na úrovni hlavného mesta sa zavedeni e parkovacej politiky v tomto vo lební javí ako nereálne. 
Mestská časť preto musí pokračovať v rozš irovan-í zón s rezidentským parkovaním. V budúcnosti bude 
možné začleniť tieto zóny do systému spoplatneného parkovania. 

V roku 2012 bola spracovaná Analýza statickej dopravy a projekt organizácie dopravy pre vybranú 
časť územia Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (spracovateľ M.O.Z. Consult Praha), za účelom 
navrhnutia systému spoplatneného parkovania v Starom Meste. Pri rozširovaní rezidentských parkovacích 
miest j e možné rámcovo vychádzať z vyššie uvedeného dokumentu. 

Mestská časť zadala spracovať aktuálnu paspo1tizáciu komunikácií, na základe ktorej bude možné 
určiť možnosti vytvorenia parkovacích miest a možnosti úprav organizácie dopravy a uličného priestoru. 
Predpokladané výdavky na pasp01tizáciu sú 1827 € a na konkrétne projekty organizácie dopravy 3900 €. 

Pasp01tizácia bude vykonávaná postupne v mesiacoch október - november. Predpokladaný 
začiatok realizácie - rozširovania rezidentských parkovacích zón je jar 2018. Projekty v konkrétnych 
lokalitách budú diskutované s občanmi aj s komisiou dopravy. 

Bez uznesenia komisie. 

K bodu 5 
Koncepcia riešenia uličných priestorov v zóne Palisády - Svoradova - Pilárikova - Staromestská -
informácia o participatívnom procese, vypracovaní manuálu a ďalších krokoch pri rekonštrukcii 
ulíc 

Ing. Anton Gábor z referátu územného plánu a rozvoja informoval o partic ipatívnom procese pri 
rekonštrukcii ulíc v zóne Palisády - Svoradova - Pilárikova - Staromestská. 

Pa1ticipat ívny proces na Panenskej ulici a jej okolí má zapoj iť verejnosť do plánovania tejto štv1te 
a poslúži ako podklad pre skvalitnenie verejných priestorov Starého Mesta. Cieľom participácie je 
diskutovať s verejnosťou o funkčno-prevádzkovom využit í i verejných priestoroch v nadväznosti na 
dopravné riešenie v území. 

Paiticipácia má s lúžiť okrem iného ako podklad pre vypracovanie dizajnového manuá lu pre 
Panenskú ulicu a jej oko lie, ktorý sa premietne do konkrétnych projektov úpravy organizácie dopravy 
a rekonštrukcie ulíc. Mestská časť bude v súvis losti so spracovaním manuá lu komunikovať aj s hlavnou 
architektkou hl. 111. SR Bratis lavy, ktorá zastrešuje vypracovanie celomestského manuálu. 

Zmluva na paiticipačnú časť projektu bola uzatvorená d11a 14.09.20 17 s o.z. PUNKT na dobu 4 
mesiace. Zmluvné strany sa dohod li, že celková cena za dielo je vo výške 5 400 eur bez DPH. 

Diía 15 .09.201 7 sa konala prvá participácia formou zberu dát pomocou dotazníkov rozdávaných na 
Dobrom trhu. Online dotazník bude dostupný do 10.10 .201 7. Dotazník poslúži pre zmapovanie trendov 
súčasnej návštevnosti a využitia oblasti a pre zber podnetov k budúcemu funkčno-prevádzkovému 

využitiu priestorov . 

Bez uznesenia komisie. 



K bodu 6 
Rôzne 

• Dopravná situácia na Belopotockého ulici 
Miestna pos lankyiía p. Soňa Párnická sa obrátila na referát dopravy a komisiu dopravy so 
žiadosťou o zriaden ie Zóny 30 v lokalite ohraničenej ulicami Žilinská - Šancová - Mýtna -
Imricha Karvaša. Referát dopravy preverí možnosti vytvorenia Zóny 30. 

• Obnova dopravného značenia na Blumentálskej ulici 
P. poslankyľía Oráčová sa informovala o vzn iknutej situácii na B lumentálskej počas 

rekonštrukčných prác. Investor má za povjnnosť obnoviť aj dopravné značenie v danom úseku 
komunikácie. 

• Asistencia mestskej polície na kultúrnych a športových akciách 
P. poslanec Straka navrhuje, aby pri kultúrnych a špo1tových akciách, ktoré sa konajú na 
Hviezdoslavovom námestí, bola prítomná aj mestská polícia. 

• Žiadosť na umiestnenie spomaľovacích prahov Lesná - Novosvetská 
Komisie prerokovala žiadosť Nadácie Horský Park o umiestnenie spomaľovacích prahov na 
Novosvetskej ul. v blízkosti s križovatkou s Lesnou ul. Komisia neodporúča osádzať ďalšie 
spomaľovacie prahy na Novosvetskej. 

Predseda komisie ukončil rokovan ie a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 
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~1 --íit---~=
Bc. Ivan BÚTORA v. r. 

predseda Komisie pre dopravu, manažment 
verejnej správy a verejný poriadok 

Zapisovateľ: Mgr. Jana Rafajdusová, telefón: 02/59 246 3 13 
e-mai 1: jana.rafajdusova@staremesto.sk 

Rozdeľovník: 

1. Mgr. Radoslav Števčík 10. Mgr. a1t. Veronika Remišová, M.A. 

2. JUDr. Iveta Hahnová 11. Ing. Kristián Straka 

3. Bc. Ivan Bútora 12. Ing. Jana Španková 

4 . Ing. arch. Ľubomír Boháč 13 . Ing. Tomáš Ziegler 

5. Ing. Ma1tin Borguľa 14. Ing. Oliver Paradei ser 

6. Ing. Miroslav Kollár, MHA 15. Jozef Hitka 

7. Viktor Muránsky 16. RNDr. Anna Ca lpašová 

8. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. 17. referát organizačný 

9. Mgr. Vladimír Palko 


