
Z á p i s n i c a č. 8 

z rokovania Komisie pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 06. 12. 2017, 

konanej v staromestskej sieni od 15:30 do 17:30 hod. 

Prítomní: 

Ospravedlnení: 

Hostia: 

Bc. Ivan Bútora, Ing. arch. Ľubomír Boháč, Miroslav Kotlár, MHA, PaedDr. Barbora 
Oráčová, PhD., Ing. Kristián Straka, Ing. Jana Španková 

Ing. Ma1tin Borguľa, Viktor Muránsky, Mgr. Vladimír Palko, Mgr. art. Veronika 
Remišová, M.A. ArtD., Ing. Tomáš Ziegler 

Mgr. Radoslav Števčík, JUDr. Mária Barátyíová, Ing. Janka Mešťaníková, Ing. Peter 
Magát, Edmund Bombara 

Program rokovania: 
1. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ... /2017 z 12. 

decembra 2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

2. Štatút Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020 
4. Rozšírenie prevádzky regulovaného parkovania v existujúcej zóne BPS Park 
5. Prezentácia návrhov revitalizácie Mickiewiczovej ulice - Architekti Šebo Lichý 
6. Dopravný režim na Žižkovej ulici 
7. Evidencia zaniknutých parkovacích miest na území MČ Bratislava-Staré Mesto 
8. Rôzne 

Rokovan ie otvoril a viedol predseda komisie Bc. Ivan Bútora. 

K bodu 1: 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č .... /2017 z 12. decembra 
2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

Návrh predstavila JUDr. Mária Barátíová, vedúca referátu miestnych daní. 

V ustanovení § 2 ods. 2 VZN sú vymenované miesta, ktoré sú v mestskej častí verejnými priestranstvami, 
preto prek l adateľ navrhuje prílohu č. 1 vypustiť z VZN ako nadbytočnú. V praxí táto úprava spôsobovala 
komplikácie, pretože ak Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zverila do správy mestskej časti 
komunikáciu alebo iné verejnosti prístupné priestranstvo, prípadne takúto správu odi'íalo, muselo sa 
zmeniť zakaždým aj VZN, alebo ak sa v zozname nenachádzalo konkrétne užívané priestranstvo, správca 
dane nemohol vyrubiť daň, aj keď išlo o priestranstvo v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti. 

V § 3 písm. m) sa zvyšuje sadzba dane z O, 70 eura na 10,00 eur. Predkladateľ touto zmenou sleduje 
zníženie vizuálneho smogu na území mestskej časti . 

Č lenovia Komisie pre dopravu diskutovali o nových reklamných zariadeniach umiestnených na území 
mestskej čast í, napríklad na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu. 

Uznesenie č. 28/2017: 



Komisia pre dopravu žiada preveriť povolenia nových reklamných zaradení na území mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

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

Uznesenie č. 29/2017: 

Komisia pre dopravu berie na vedomie všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava
Staré Mesto č .. . ./2017 z 12. decembra 2017 o miestnej dani za užívanie verej ného priestranstva na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál 
prerokovať. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 2: 
Štatút Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Návrh predstavi la JUDr. Mária Barátiová, vedúca referátu miestnych daní. 

Dňa 19. 09. 2017 bolo na Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Brati slava-Staré Mesto prijaté 
uznesenie č. 118/2017, ktorým bol v bode 8. zriadený peňažný Fond obnovy chodníkov, účelovo určený 
na financovanie rekonštrukcií a budovania nových chodníkov na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 

Uvedeným uznesením v bode C. bolo schválené úče lové určenie výnosov z miestneho poplatku za rozvoj 
v o~jeme 20 % z celkových ročných výnosov z miestneho poplatku za rozvoj do novozriadeného Fondu 
obnovy chodníkov. 

Na základe uvedeného je predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh Štatútu Fondu obnovy 
chodníkov, v ktorom sú zakotvené zásady financovania Fondu obnovy chodníkov, ako aj účelové využitie 
týchto finančných prostriedkov v súlade s uznesením č. 118/20 17 zo dňa 19. 09. 20 17. 

Uznesenie č. 3012017: 

Komis ia pre dopravu berie na vedomie Štatút Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať. 

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

Uznesen ie bolo prijaté. 

K bodu 3: 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020 

Návrh predstavila pani Miroslava Krajčová, vedúca referátu ekonomiky zmluvných vzťahov. 

Výdavky rozpočtu na rok 2018 sú lim itované očakávanými príjmami tak, aby v nevyhnutnom rozsahu 
mestská časť v roku 2018 zabezpečila aj základné samosprávne funkcie - údržbu komunikácií. 

Členovia Komis ie pre dopravu odporučili, aby sa do rozpočtu na roku 20 18 zač leni lo aj spracovanie 
územnoplánovacích dokumentácií vrátane ÚPN-Z Južné predmestie, v zmysle uznesenia zastupiteľstva 
č. 151/20 17. 

Č lenovia komisie odporučili , aby sa rekonštrukcie komunikácií realizovali v zmysle priorít, ktoré boli 



prerokované v Komisii pre dopravu v roku 2016. 

Uznesenie č. 31/2017: 

Komisia pre dopravu berie na vedomie Rozpočet na roky 2018 - 2020 a odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať. 

Jflasovanie: prítomní: 6 za: 5 proti: O zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 4: 
Rozšírenie prevádzky regulovaného parkovania v existujúcej zóne BPS Park 

Komisia pre dopravu vypúšťa bod 4 z programu. Tento bod sa bude prerokovávať v roku 20 18. 

K bodu 5: 
Prezentácia návrhov revitalizácie Mickiewiczovcj ulice - Architekti Šebo Lichý 

Návrh predstavil Mgr. arch. Igor Lichý z architekton ického ateliéru Architekti Šebo Lichý. 

Uznesenie č. 32/2017: 

Komisia pre dopravu: 
a) podporuje myš lienku revitalizácie verejného priestoru Mickiewiczovej ulice a zlepšenia pešieho 

prepojenia Obchodnej a Mickiewiczovej ulice, 
b) odporúča prerokovanie prezentovaných návrhov s Hlavným mestom SR Bratislava s c ieľom 

hľadania optimálnych variantov organizácie dopravy v centre mesta. 

Jflasovanie: prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 6: 
Dopravný režim na Žižkovej ulici 

Zobojsmernenie približne 80 m úseku na jednosmernej Žižkovej ulici, diskutované na pôde komisie pre 
dopravu d11a 23. 1 O. 2017, neodsúhlasila Operatívna komisia na oddelení dopravy Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy. V súčasnej dobe je návrh nového riešenia v rozpracovaní. 

Bez uznesenia komisie. 

Predseda komisie ukončil rokovan ie a poďakova l všetkým prítomným za účasť. 

Í-/Jl~ 

Bc. Ivan BÚTORA v. r. 
predseda Kom isie pre dopravu, manažment 

verejnej správy a verej ný poriadok 

Zapisovateľ: Ing. Helena Zubčáková, telefón: 02/59 246 29 1 
e-mail : helena.zubcakova@staremesto.sk 



Rozdeľovník: 
1. Mgr. Radoslav Števčík 
2. Bc. Ivan Bútora 
3. Ing. Jana Španková 
4. Ing. arch. Ľubomír Boháč 
5. Ing. Martin Borguľa 
6. Ing. Miros lav Kollár, MHA 
7. Viktor Muránsky 
8. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. 
9. Mgr. V ladimír Palko 
1 O. Mgr. art. Veronika Remišová, M.A. ArtD. 
1 1. Ing. Kristián Straka 
12. Ing. Tomáš Z iegler 
13. Ing. Oliver Paradeiser 
14. JUDr. Iveta Hahnová 
15. Ing. Paulína Schmidtová 
16. RNDr. Anna Caipašová 
17. Ing. Janka Mešťaníková 
18. Michaela Boudová 
19. Ing. Zuzana Rafajdusová 
20. Ing. Tatiana Tomášková 
21. Ing. Peter Magát 
22. JUDr. Mária Barátyiová 


