
Z á p i s n i 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 29. 01. 2018, 

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

Prítomní: 

Ospravedlnení: 

Hostia: 

Bc. Ivan Bútora, Ing. arch. Ľubomír Boháč, Viktor Muránsky, PaedDr. Barbora 
Oráčová, PhD„ Mgr. Vladimír Palko, Mgr. art. Veronika Remišová, M.A.AttD, Ing. 
Kristián Straka, Ing. Jana Španková Ing. Tomáš Ziegler 

Ing. Martin Borguľa, Miroslav Kollár, MHA 

Mgr. Radoslav Števčík, Ing. arch. Martin Gajdoš, Ing. Janka Mešťan íková, RNDr. 
Anna Calpašová, Ing. Lukáš Kamenistý, Edmund Bombara 

Program rokovania: 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. „ . /2018 zo 

06. februára 2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava
Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách 

2. Dopravný režim na Žižkovcj ulici . 
3. Návrh rekonštrukcie komunikácií na rok 2018 
4. Rôzne 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Re. Ivan Rútora . 

K bodu 1: 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. „. /2018 zo 06. 
februára 2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách, 

Návrh predstavila RNDr. Anna Calpašová, vedúca oddelenia životného prostredia, správnych konaní 
a verejného poriadku . 

Všeobecná časť 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách bol spracovaný z dôvodu rozšírenia 
pešej zóny aj na Židovskú ulicu, a to v záujme umožnenia realizácie voľných pouličných aktivít aj v tejto 
lokalite. Zároveň vzhľadom na charakter Židovskej ulice sa navrhuje ustanoviť zákaz možnosti real izovať 
v tejto lokalite hudobné aktivity. Navrhované znenie VZN nemá organizačný dosah ani vplyv na rozpočet 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Osobitná časť 
1. § 4 ods. 1 - navrhuje sa doplniť do výpočtu priestranstiev, na ktorých možno rea l izovať voľné pou ličné 
aktivity, aj Židovskú ulicu. Zárovet'í dochádza k zoradeniu priestranstiev podľa abecedného poradia. 
2. § 4 ods. 2 - ustanovenie, ktoré upravuje zákaz uskutočňovania hudobných aktivít na Hviezdoslavovom 
námestí, sa navrhuje doplniť o Židovskú ulicu. 

Uznesenie č . 1/201 8: 

Komisia pre dopravu berie na vedomie návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava
Staré Mesto č .... /2018 zo 06. februára 2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej 



časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách a odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať. 
masovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: O zdržal sa: O 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 2: 
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 - riešením je 
zjednosmernenie ulice až po ulicu Kráľovské údolie a vylúčenie tranzitnej dopravy, okrem toho budú 
osadené zábrany proti parkovaniu na chodníku. 

Prípadné zobojsmernenie predmetného úseku od Žižkovej 28 a 30 v smere k Zuckermandlu by bolo 
podľa stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu možné za predpokladu zrušenia 8 parkovacích 
miest. Predseda komisie odporučil vyhodnotiť nočnú obsadenosť parkovacích miest a na základe 
výsledkov zvážiť zmenu organizácie dopravy. 

Bez uznesenia komisie. 

K bodu 3: 
Návrh rekonštrukcie komunikácií na rok 2018 

Návrh predstavil starosta mestskej časti Radoslav Števčík. 

Mestská časť navrhla Vláde SR zoznam ulíc na rekonštrukciu v súvislosti s návrhom na poskytnutie 
finančnej výpomoci vo výške 2 mil. eur. 

Vedenie mestskej časti vytypovalo ulice na základe komplexného zhodnotenia stavu staromestských 
komunikácii, pričom v značnej miere vychádzalo aj z podnetov a požiadaviek obyvateľov. Podklady 
pripravilo investičné oddelenie miestneho úradu s tým, že rekonštrukcia navrhovaných ulíc vo väčšine 
prípadov logicky nadväzuje na rekonštrukcie ciest a chodníkov už realizované mestskou častou alebo 
magistrátom. Pri výbere ulíc bolo zohľadnené, do akej miery sú predmetné cesty a chodníky vyťažené 
obyvatelini Starého Mesta, väčšina ulíc preto bola lokalizovaná do husto zastavaných a obývaných častí 
Starého Mesta. 

Keďže od vypracovania návrhu zoznamu ulíc prešlo vyše dvoch mesiacov a v niektorých prípadoch 
došlo k zmene situácie, navrhujeme vládou akceptovaný zoznam ulíc pozmeniť alebo doplnil'. Tieto zmeny 
musia byť po schválení finančnej výpomoci akceptované ministerstvom financií, ktoré bolo predkladateľom 
tohto návrhu na rokovanie vlády. 

Zoznam ulíc: 

Strážnická - značne poškodená cesta, rekonštrukcia logicky nadväzuje na rekonštrukciu Moskovskej ulice, 
ktorú križuje, návrh na zjednosmernenie ulice v úseku medzi Moskovskou a Šoltésovej, 

Justičná - opakované prepady na ceste, autá parkujúce čiastočne na chodníku, rekonštrukcia ulice je 
plánovaná v nadväznosti na dokončenie rekonštrukcie väznice - snahou je vymedziť nový profil chodníkov, 
aby autá pri parkovaní nezasahovali do priestoru pre chodcov a kompletne opraviť povrch cesty, 



Senická - opakované sťažnosti na poškodený povrch, každoročne sa opakujúce výtlky, rekonštrukcia logicky 
nadväzuje na rekonštrukciu Lovinského ulice, ktorú vlani realizoval Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, 

Lermontovova - frekventovaný výjazd z lokality, značne poškodený povrch cesty, úprava chodníkov a 
parkovacích miest pri vyústení na Štefánikovu, alternatívne horná časť Lermontovovej, kde autá parkujú na 
chodníku a značne tak obmedzujú chodcov - na zváženie zjednosmernenie hornej časti Lermontovovej od 
Somolického, 

Mariánska - rozšírenie ľavého chodníka na bezpečnú a prijateľnú šírku, úprava šírky jazdného pruhu a 
obrubníkov a kompletná obnova povrchu cesty, predbežne úsek od Špitálskej po Heydukovu, 

Tobrucká - havarijný stav cesty v úseku od Muzejnej po Štúrovu, oprava obrubníkov, osadenie 
mechanických zábran na chodník priľahlý k univerzite, logicky nadväzuje na rekonštrukciu Múzejnej ul ice, 

Holubyho - lokálne opravy chodníkov, ktoré nie sú bezpečné, 

Blumentálska - zjednosmernenie a kompletná rekonštrukcia tejto dôležitej obslužnej komunikácie, havarijný 
stav chodníkov, potreba zväčšenia priestoru okolo stromov, vyriešiť kolíziu parkujúcich áut so zeleňou - v 
spolupráci s developermi projektu Stein, 

Na Kalvárii - lokálne opravy komunikácie, cesty aj chodníkov, ktoré boli poškodené intenzívnou stavebnou 
činnosťou v predchádzajúcich rokoch, eventuálne aj oprava Gorazdovej pred areálom materskej školy, 

Svoradova - kompletná rekonštrukcia priechodu nadväzujúceho zo schodov zo Škarniclovej na schody na 
Podjavorinskej, kompletná oprava chodníkov a cesty od priechodu po Pilárikovu, úprava obrubníkov a presun 
parkujúcich áut z chodníka na cestu, 

Beskydská - v nadväznosti na kompletnú rekonštrukciu ulice v úseku od Čajakovej po Šancovú, ktorú bude 
realizovať developer blízkej stavby, bola naplánovaná aj kompletná rekonštrukcia chodníkov a cesty od 
Čajakovej po Karpatskú, vzhľadom na búracie práce z konca roka a plánovanú výstavbu v hornej časti 
Beskydskej navrhujem po dohode s ministerstvom financií nahrad iť Beskydskú inou ulicou v tejto lokalite -
Žabotova 

Benediktiho - úpravou profilu komunikácie sa má dosiahnuť presunutie parkujúcich áut z chodníka na cestu, 
kompletnú rekonštrukciu v lokalite si vyžadujú všetky ulice, alternatívne sa na základe podnetov občanov 
navrhuje po dohode s ministerstvom financií realizovať rekonštrukciu Belopotockého ulice, kde je situácia 
porovnateľná, ba možno aj horšia, navyše Belopotockého je frekventovanejšia, 

Dobrovského - dlhodobý konflikt parkujúcich áut a vzrastlej zelene, komunikácia patrí k najpoškodenejším v 
správe mestskej časti - dlhodobo neriešený havarijný stav cesty, chodníkov a stromov, návrh na nové 
usporiadanie profilu komunikácie, vlani sa stromy po rokoch dočkali kompletnej údržby korún, 

Lubinská - navrhujeme po dohode s ministerstvom financií doplniť do zoznamu ulíc na základe 
požiadaviek občanov, obyvateľov tejto a okolitých ulíc. 

K predloženému materiálu bo li vznesené pripomienky: 

Ing. arch. Martin Gajdoš - zjednosmernenie Blumentálskej od Legionárskej po Vazovovu. 

Bude riešené, v súvislosti s Blumentálskou bude potrebné rozhodnúť o rozsahu rekonštrukcie 
a obmedzenia parkovacích miest. 

Ing. arch. Ľubomír Boháč - zarad iť do plánu opráv aj komunikácie v centrálnej mestskej oblasti 
(Klariská, Na vŕšku, Kapitulská). 



Pri vyústení Klariskej pred križovatkou s Baštovou bol rekonštruovaný povrch s osadením kamennej 
dlažby, ostatné ulice podľa stanoviska starostu vyžadujú opravu dlažby, nie rekonštrukciu. 

Ing. Tomáš Ziegler - parkovanie na Kýčerského ulici od Ži linskej po Štefanov ičovu - je potrebné 
vytvoriť efektívny systém regulovaného parkovania pred Ministerstvom pri návšteve trhu. 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A.A1tD - lokalita Jakubovo námestie, Klemensova, 
Dobrovičova. 

Mestská časť plánuje zjednosmernenie Klemensovej od Dostojevského radu po Grässlingovú s 
vytvorením pozdÍžneho parkovania - zmena organizácie dopravy bude riešená v spolupráci s BPS 
PARK, a. s„ Jakubovo námestie - bude upravené parkovanie na pozdÍžne namiesto šikmého 
v súvislosti s revitalizáciou parku, Klemensova, Dobrovičova - budú upravené priechody pre 
chodcov. 

Ing. Tomáš Ziegler vyslovi l požiadavku, aby súčasťou materiálu predkladaného na miestne zastupiteľstvo 
bolo presné vyčíslenie, koľko metrov štvorcových chodníkov a ciest bude rekonštruovaných vrátane 
jednotkovej ceny. Starosta mestskej časti uviedol, že vyčíslenie bude závisieť od konkrétnych projektov, 
ktoré sa budú spracovávať priebežne. Jednotkové ceny sú stanovené v zmys le existujúcej zm luvy 
s dodávateľom, ktorá je zverejnená. 

Uznesen ie č. 2/2018: 

Kom isia pre dopravu žiada doplniť materiál o vyčís lenie plôch chodníkov a ciest, ktoré majú byt' 
predmetom rekonštrukcie, vrátane jednotkových cien. 
Hlasovanie: prítomní: 9 za: 5 proti : 2 zdržal sa: 2 

Uznesen ie bolo prijaté. 

Uznesen ie č. 3/2018: 

Komisia pre dopravu berie na vedomie Návrh rekonštrukcie komunikácií a odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať. 
masovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: O zdržal sa: O 

Uznesenie bolo prijaté. 

Predseda komisie ukončil rokovanie a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

~ -fl(_ ~ 
Bc. Ivan BUTORA v . r. 

predseda Komis ie pre dopravu, manažment 
verejnej správy a verejný poriadok 



Zapisovateľ: Ing. Helena Zubčáková, telefón: 02/59 246 291 
e-mai 1: helena.zubcakova@staremesto.sk 

Rozdeľovník: 
1. Mgr. Radoslav Števčík 
2. Bc. Ivan Bútora 
3. Ing. 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. ait. Veronika Remišová, M.A. A1tD. 
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. Ing. Janka Mešťaníková 
17. Michaela Boudová 
18. Ing. Zuzana Rafajdusová 
19. Ing. Tatiana Tomášková 
20. JUDr. Zuzana Ligasová, PhD. 


