
Z á p i s n i c a č. 2 

z rokovania Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie a Komisie pre 
dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 

pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 14. 03. 2018, 
konanej v staromestskej sieni od 15:30 do 17:00 hod. 

Prítomní: 

Ospravedlnení: 

Hostia: 

Bc. Ivan Bútora, Ing. Ma1tin Borguľa, Miroslav Kollár, MHA, Viktor Muránsky, 
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., Mgr. Vladimír Palko, Ing. Kristián Straka, Ing. Jana 
Španková, lng. Tomáš Ziegler 

Ing. arch. Ľubomír Boháč, Mgr. a1t. Veronika Remišová, M.A.ArtD 

JUDr. Mária Barátiová, Ing. Janka Mešťaníková, Ing. Ladislav Vanda, Ing. Lukáš 
Kamenistý 

Program rokovania: 
1. Rekonštrukcia komunikácií na uliciach Hollého, Kýčerského a Povraznícka 

K bodu 1: 
Rekonštrukcia komunikácií na uliciach Hollého, Kýčerského a Povraznícka 

Spoločné zasadnutie komis ie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie a komisie pre 
dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok k bodu rokovania - Plán rekonštrukcie 
komunikácií - aktuálny stav, ktorý bol po dohode predsedov oboch komisií zaradený ako bod č. 1, 
otvorila podpredsedníčka komisie KOŽI pani poslankyňa Párnická, privítala všetkých prítomných členov 
komis ií ako aj prizvaných hostí a občanov. Následne udelila slovo predsedovi komisie KODO pánovi 
Bútorovi. 

V súvislosti s týmto bodom boli na rokovanie komisie prizvaní pracovníci oddelenia investičného Ing. 
Vanda - vedúci oddelenia a Ing. Kamenistý - referát dopravných stavieb. Ing. Kamenistý informoval 
prítomných o postupe a aktuálnom stave rekonštrukcie miestnych komunikác ií a chodníkov na ul iciach 
Hollého, Povraznícka a Kýčerského. Táto rekonštrukcia j e financovaná z finančných prostriedkov 
poskytnutých vládou Slovenskej republiky vo výške 1 OOO OOO EUR pre mestskú časť BA-SM. 

V rámci tohto bodu sa do diskusie prihlásili občania bývajúci na ulici Hollého, ktorí sa vyjadril i 
k priebehu prác týkajúc ich sa rekonštrukcie tejto ulice. Na jednej strane sú radi a sú vďační za to, že sa 
ich ulica po dlhých rokoch rekonštruuje, avšak na druhej strane sa negatívne vyjadrili k priebehu 
informovania obyvateľov tejto ulice o postupe prác a o časovom harmonograme rekonštrukčných prác, 
ktoré už začali. Vyjadrili svoju nespokojnosť najmä s výmenou vodovodných potrubí, rozkopaním celej 
ulice a s tým súvis iacim zrušením parkovacích miest a osobitne s realizáciou predÍžen ia prípojok vody 
k ich bytovým domom, pričom o tomto predÍžení prípojok nebol i nikým vopred informovaní. Zárovel1 sa 
obyvatelia negatívne vyjadrili k prekládke prípojok na druhú stranu ulice a zasypaniu výkopových jám. 
Obyvatelia chcú vidieť projekt rekonštrukcie ich ulice a chcú vedieť, ako sa kontrolujú vykonávané práce. 

Ing. Kamenistý reagoval, že výmenu vodovodných potrubí ako aj ich napojenie na vodovodné prípojky 
k bytovým domom na ulici Hollého realizuje BYS, a. s. a nie mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 
V tejto veci sa obyvatelia musia obrátiť na BYS, a. s. Taktiež pani poslankyňa Párnická odporučila 
obyvateľom Hollého ulice obrátiť sa v tejto veci na BYS, a. s. 
BYS a. s. túto rozkopávku realizuje ako havarijný stav, pričom pod ľa tvrdenia obyvateľov Hollého ulice 
v žiadnom prípade nejde o haváriu. V tejto vec i je podľa vyjadrenia obyvateľov Hollého ulice problémom 
hlavne nedostatočná koordinácia prác medzi BYS a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, 
a nedostatočné informovanie obyvateľov bývajúcich na tejto ulic i. 



lng. Kamenistý informoval prítomných o časovom rámci rekonštrukcie nasledovne: BYS ukončí práce do 
31. 03. 2018 a mestská časť BA-SM ukončí rekonštrukciu Hollého ulice do 20. 04. 2018. K vyjadreniu 
pána Ing. Kamen istého vystúpi li občania Hollého a informovali č lenov komisie, že podľa ich informácií 
BYS plánovala opravu vodovodných potrubí na Hollého ulici počas leta 2018 a že havária, ktorú BYS 
deklaruje, je vymyslená. 

Pán pos lanec Muránsky v tejto diskus ii nastolil otázku, kto rozhodol o rekonštrukcii Hollého ulice 
v aktuálnom termíne vzhľadom na budúcu plánovanú rekonštrukciu (dostavbu) Onkologického ústavu sv. 
A lžbety na Heydukovej ulici. V tejto súvislosti sa vyjadril aj pán poslanec Borguľa, vydanie stavebného 
povolenia na prestavbu Onko logického ústavu Svätej Alžbety na Heydukovej ulic i označ il ako 
škandalózne. Občania z Hollého ulice sa taktiež vyjadrili veľmi kriticky vyjadri li k projektu rekonštrukcie 
nemocnice. 

Pán poslanec Vagač sa rovnako pýtal na koordináciu rekonštrukčných prác na komunikáciách v rámci 
mestskej časti BA-SM a poukázal na z lú koordinác iu týchto prác. 

Pani poslankyňa Oráčová navrhla osadiť tabu ľu s príslušnými informáciami o priebehu rekonštrukčných 
prác ako aj o termínoch zač iatku a ukončenia týchto prác, s cieľom informovať najmä obyvateľov 
žijúcich na tejto ulici. 

Pán poslanec Bútora mal otázky najmä technického charakteru k prebiehajúcej rekonštrukcii troch ulíc 
(otázky týkajúce sa použitých materiálov, obrubníkov, prídlažieb, atď.). Vyjadril pritom kritický názor na 
použitie betónových obrubníkov na Kýčerského ulici a záhonových betónových obrubníkov na 
Povrazníckej. Rovnako vyjadril názor, že betónová zámková dlažba na chodníkoch nie je vhodná pre 
centrum mesta a mestská časť by nemala ďalej rozširovať tento typ dlažby predtým, ako bude spracovaný 
dizaj nový manuál. V súv islosti s odstránením prídlažieb na Povrazníckej ulici aj na iných uliciach podal 
Ing. Kamenistý vysvetlenie, že prídlažby už dnes nemajú z technického hľadiska význam, keďže asfalt na 
vozovke je možné dorovnať až k obrubníku. Predseda komis ie dopravy vyjadril názor, že prídlažby tvoria 
charakteristický prvok v centrách miest a sú bežne používané aj v iných zahraničných mestách, preto by 
nemali byť bezhlavo odstraňované. 

Pán predseda komisie KOŽI Ing. arch. Gajdoš sa pýtal na ďalšie projekty rekonštrukc ie komunikácií 
v rámci mestskej časti BA-SM, na čo reagoval Ing. Kamenistý, že v súčasnosti nie sú rozpracované 
žiadne ďalšie projekty rekonštrukcie komunikácií. 

Uznesenie č. 4/2018: 

Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok žiada vedenie mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto o včasné a zrozumiteľné informovanie obyvateľov pri každej plánovanej 
rekonštrukcii komunikácie v rámci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a urýchlené osadenie 
tabule na ulici Hollého, ktorá bude informovať o harmonograme prác na tejto komunikácii. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 5/2018: 

Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok žiada vedenie mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto o doplnenie výškového profilu a priečneho rezu projektu rekonštrukcie na 
Hollého ulici a o koordináciu pri rekonštrukčných prácach so Spoločenstvom vlastníkov Hollého. 

Hlasovanie: prítomní: 8 za: 7 proti: 1 zdržal sa: O 

Uznesenie bolo prijaté. 



Uznesenie č. 6/2018: 

Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok vyjadruje pochybnosti 
o efektívnosti vynaloženia finančných prostriedkov na rekonštrukciu komunikácie na Hollého ulici 
v súvislosti s plánovanou realizáciou rekonštrukcie (dostavby) Onkologického ústavu Svätej 
Alžbety na Heydukovej ulici. 

masovanie: prítomní: 9 za: 5 proti: 3 zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 7/2018: 

Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok žiada vedenie mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, aby v prípadoch už vypracovaných projektových dokumentácií týkajúcich 
sa rekonštrukcie komunikácií v rámci mestskej časti BA-SM tieto projekty boli zverejnené v 
elektronickej podobe na webovej stránke www.staremesto.sk a aby boli o zverejnení informovaní aj 
poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 8/2018: 

Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok vedenie mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, aby sa pri rekonštrukcii komunikácií na území mestskej časti Bratislava
Staré Mesto používali výlučne kamenné obrubníky. 

masovanie: prítomní: 9 za: 6 proti: o zdržal sa: 2 

Uznesenie bolo prijaté. 

Po prijatí uznesenia č. 8/2018 pokračovalo rokovanie komisie KOŽI. 

Predseda komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok ukončil rokovanie 
a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

/ ~ 
Bc. Ivan BÚTORA 

predseda Komisie pre dopravu, manažment 
verejnej správy a verejný poriadok 



Zapisovateľ: Ing. Helena Zubčáková, telefón: 02/59 246 291 
e-mail : helena.zubcakova@staremesto .sk 

Rozdeľovník: 

1. Mgr. Radoslav Števčík 
2. Bc. Ivan Bútora 
3. fng. Jana Španková 
4. Ing. Martin Borguľa 
5. Ing. Miroslav Kollár, MHA 
6. Viktor Muránsky 
7. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. 
8. Mgr. Vladimír Palko 
9. Mgr. art. Veronika Remišová, M.A. A11D. 
1 O. Ing. Kristián Straka 
11. Ing. Tomáš Ziegler 
12. Ing. Oliver Paradeiser 
13. JUDr. Iveta Hahnová 
14. Ing. Paulína Schmidtová 
15. RNDr. Anna Calpašová 
16. lng. Janka Mešťaníková 

17. Michaela Boudová 
18. Ing. Zuzana Rafajdusová 
19. Ing. Tatiana Tomášková 
20. JUDr. Mária Barátiová 
21. Ing. Ladislav Vanda 
22. Ing. Lukáš Kamenistý 


