/
Z Á P 1 S N 1 C A č. 1
z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 30.01.2017,
konanej v Staromestskej sieni od 14:30 do 16:00 hod.

Prítomní:

Bc. Ivan Bútora, Ing. arch. Ľubomír Boháč, Ing. Ing. Martin Borguľa,
Miroslav Kollár, MHA, Viktor Muránsky, PhD., PaedDr. Barbora Oráčová,
Mgr. Vladimír Palko, Mgr. mi. Veronika Remišová, Ing. Kristián Straka, Ing.
Jana Španková, Ing. Tomáš Ziegler

Ospravedlnení:
Hostia:

JUDr. Mária Barátiová, Ing. Janka
Fabian

Mešťaníková,

Edmund Bombara, Martin

Program rokovania:
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.
„ . ./2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti
mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
2. návrh na uzatvorenie úseku Kúpeľnej ulice medzi Vajanského nábrežím a Medenou
ulicou,
3. parkovacia politika - informácia
4. rôzne.
1.

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Bc. Ivan Bútora.

K bodu 1
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . ... ./2017
o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
O návrhu novelizácie všeobecne záväzného nariadenia informovala JUDr. Mária Barátiová
z referátu miestnych daní.
Po rekonštrukcii komunikácií na uliciach Židovská a Mikulášska bola vytvorená nová pešia
zóna s ulicami Židovská, Mikulášska, Beblavého, kde bude platiť dopravný režim ako
v historickej časti mesta. Na tomto úseku sa bude vyberať miestna daľí. za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla. Na základe tejto vzniknutej situácie je potrebné pridať do všeobecne
záväzného nariadenia o miestnej dani aj názvy týchto ulíc (§ 2 ods. 2 písm. e), kde sú
vymenované tieto ulice, sa vkladá názov ulice Zámocké schody, ktorá patrí tiež do
novovybudovanej pešej zóny.
Druhá zmena sa týka § 4 písm. a), kde sa za slová „s trvalým pobytom" vkladajú slová
„alebo vlastníckym vzťahom k nelmuteľnosti ". Touto zmenou sa sleduje, aby sa vlastníci
nehnuteľností v pešej zóne mali rovnaké podmienky ako fyzické osoby s trvalým pobytom
v pešej zóne.

V § 4 písm. c) za slová „fyzickú osobu" sa vkladajú slová „alebo právnickú osobu" . K tejto
zmene sa pristupuje na základe viacerých pripomienok právnických osôb, ktoré boli vznesené
najmä po zavedení miestnej dane v pešej zóne Židovská, Mikulášska, Beblavého, Zámocké
schody. Nachádzajú sa tu garáže vybudované právnickými osobami, ktoré sa v súčasno sti
dostanú do svojich garáží až po zaplatení dennej sadzby dane podľa § 4 písm. d) v sume 15,00
eur alebo paušálnej sumy 2 000,00 eur, ktorú považujú za neprimeranú vzhľadom na to, že sú
vlastníkmi týchto garáží. Podľa § 4 písm. c) je denná sadzba dane 1,00 euro alebo paušálna
sadzba 365,00 eur.
Členovia komisie diskutovali o uj asnení situácie, ak je občan vlastníkom viacerých
motorových vozidiel, napr. ak je vlastníkom štyroch vozidiel, ale len dvoch parkovacích miest, či
existuje možnosť na dve kartičky používať striedavo všetky vozidlá, pričom vjazd bude v danom
čase vždy umožnený najviac dvom vozidlám. V tomto prípade je potrebné spraviť právny
výklad, či daň je viazaná na subjekt - daňovníka alebo na objekt - motorové vozidlo.

P. poslanec Kollár dal návrh, aby vlastník nehnuteľnosti, ktorý má vo vlastníctve aj garáž,
bol oslobodený od daňovej povinnosti.
Jflasovanie: prítomní:9 za: 1 proti: 2 zdržal sa: 6
Uznesenie nebolo prijaté.
Uznesenie č. 1/2017:
Komisia pre dopravu odporúča v návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto č. „„./2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla
v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto vypustenie písm. d) z §
4 a následné body premenovať.

Hlasovanie:

prítomní: 11

za: 9 proti: O zdržal sa: 2

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2
Návrh na uzatvorenie úseku

Kúpeľnej

ulice medzi Vajanského nábrežím a Medenou ulicou

Návrh adresoval miestnemu úradu a komisii dopravy p. Ing. Viliam Denko. Návrh uviedol
predseda komisie a vedúca referátu dopravy Ing. Janka Mešťaníková . Dôvodom na uzatvorenie
Kúpeľnej ulice v časti od Vajanského nábrežia po Medenú ulicu má byť nadmerná frekvencia
prechádzajúcich vozidiel a parkovanie návštevníkov na úkor rezidentov.
Členovia komisie diskutovali o nadmernom zaťažení okolitých ulíc v prípade uzatvorenia
Kúpeľnej,

napr. Mostovej a Medenej, vzhľadom na to, že Mostová a Kúpeľná sú v smere od
Mosta SNP jediné dva vjazdy do centra mesta, ďal šia možnosť je až na Mlynských nivách.
Mestská časť sa v súčasnosti koncepčne začala zao berať lokalitou Južné predmestie, súčasťou
diskusie bude aj doprava.
Uznesenie č. 2/2017:
Komisia pre dopravu neodpo rúča uzatvorenie Kúpeľnej ulice

pod ľa

predloženého návrhu.

Hlasovanie:

prítomní: 11

za: 11

proti: O zdržal sa: O

Uznesenie bolo prijaté .

K bodu 3
Parkovacia politika - informácia

Predsa komisie informoval o vývoji parkovacej politiky vrátane pozmeňujúcich návrhov,
ktoré boli zahrnuté do všeobecného záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na rokovaní mestského zastupiteľstva v decembri 20 16. Bez schválenia dodatku Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy nebude možná implementácia parkovacej politiky.

K bodu 4
Rôzne

P. poslankyňa Remišová odprezentovala dopravný problém na Jakubovom námestí. Pri
výjazde z Jakubovho námestia na Lazaretskú ulicu sa opakovane stávajú dopravné nehody.
Vodiči idúci od Lazaretskej si pre zlý rozhľad a pomerne úzke napojenie z Jakubovho námestia
neuvedomia, že podľa pravidla pravej ruky musia dať prednosť vozidlám vychádzajúcim
z Jakubovho námestia. Vedúca referátu dopravy informovala, že mestská časť pracuje na riešení
problému osadením dopravného značenia.
P. poslanec Palko požadoval informáciu, v akom stave je osadenie dopravného spomaľovača
na Grässlingovej ulici pri základnej škole. Vedúca referátu dopravy ho oboznámila, že zákazka
bola zadaná dodávate ľovi , avšak pre nepriaznivé počasie osadenie ešte nebolo možné realizovať.
Poslanci rokovali o problematike otvorenia Šulekovej ulice, resp. o prehodnotení dopravnej
situácie v danej oblasti a o omeškaní v spracovaní dopravnej štúdie týkajúcej sa lokality medzi
Palisádmi a Mudroi1ovou, na ktorej sa komisia uzniesla 3. februára 20 16.
Uznesenie č. 3/2017:
Komisia pre dopravu navrhuje pred vyhotovením dopravnej štúdie znovuotvorenie Šulekovej
ulice.

Hlasovanie:

prítomni:9

za: 4 proti: 4

zdržal sa: 1

Uznesenie nebolo prij até.

Predseda komisie

ukončil

rokovanie a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
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Bc. Ivan BÚTORA v. r.
predseda Komisie pre dopravu, manažment
verej nej správy a verejný poriadok

Zapisovateľ: Mgr. Jana Rafajdusová, telefón: 59 246 313
e-mail: jana.rafa jdusova@staremesto.sk
Rozdeľovník:

1. Mgr. Radoslav Števčík
2. JUDr. Peter Jesenský
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
10. Mgr. art. Veronika Remišová, M.A.
11. Ing. Kristián Straka
12. Ing. Jana Španková
13. Ing. Tomáš Ziegler
14. Ing. Oliver Paradeiser
15. RNDr. Anna Calpašová
16. Jozef Hitka
17. referát organizačný
18. JUDr. Mária Barátiová

