
ZÁP 1 S N 1 CA Č. 5 

z rokovania Komisie pre dopravu 
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 19. 06. 2019, 

konanej v miestnosti č. 208 od 15:30 clo 18:00 hod. 

Prítomní: 

Ospravedlnení: 

Hostia: 

Bc. Ivan Bútora, Ing. arch. Ľubomír Boháč, Doc. RNDr. Damask Gruska, PhD., Mgr. 
Juraj Mikulášek, Paed Dr. Barbora Oráčová, Mgr. Vlad imír Palko, Ing. Jana 
Španková, Ing. Tomáš Ziegler 

Ing. arch. Martin Gajdoš, Rt'IDR. Milan Remiš 

fng. arch. Zuzana Aufrichtová, Ing. Lukáš Kamenistý, Ing. Janka Mešťan íková, Ing. 
Marián Klotton, Ing. Vanda Švaj lenová 

Program rokovania: 

1. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. 
2. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu 

plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 
3. Návrh „Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie 2019" a jeho použitia na 

území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
4. Výber členov komisie - neposlancov 
5. Rôzne 

Rokovanie otvoril a vi edol predseda komisie Bc. Ivan Bútora. 

V rámci otvorenia komisie prítomní členov ia komisie schválili zmenu pôvodného programu v pozvánke. 

K bodu 1: 
Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. 

Materiál predstavil Ľuboš Majer, predseda predstavenstva Technických služieb Starého Mesta, a. s. 

Prítomn í č lenov ia komisie diskutoval i o vhodnosti zriadenia areálu odťahovej služby na Žabotovej ulici 
v zmys le uvedenej in formácie o zásadných zámeroch vedenia spo ločnosti TSSM na obdobie 2019 - 202 1. 
Viacerí č lenovia komisie vyjadrili preferenciu pre ponechanie areálu odťahovej služby v pôvodne 
zvažovanej lokalite na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu s možnou kombináciou s plateným 
parkoviskom v zmysle predstaveného projektu „Auto na správnom mieste". 

Uznesenie č . 18/2019: 

Komisia pre dopravu nesúhlas í so zriadením areá lu pre odťahovú službu na Žabotovej ul ici a odporúča 
vrátiť sa k pôvodnému návrhu zriad iť areál na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu. 

Jll.asovanie: prítomní: 8 za: 6 proti: O zdržal sa: 2 

Uznesenie bolo prijaté. 



K bodu 2: 
Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mests kej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu 
mimorozpočtových fondov mestskej čas ti Bratislava-S taré Mesto na r ok 2019 

Návrh predstavil fng. Lukáš Kamenistý z investičného odde lenia. 

Do zmeny rozpočtu zapracovaný návrh na zrušenie Fondu na obnovu chodníkov a presun celého objemu 
prostriedkov vo výš ke 59 792,66 eur do Fondu poplatku za miestny rozvoj. Použitie prostriedkov z tohto 
fondu sa navrhuje v súlade so schváleným Staromestským programom okrem iného na spracovanie 
projektovej dokumentác ie na rekonštrukciu Panenskej ulice a okolia (Štetinová, Lýcejná, Konventná, 
Podjavorinskej, Zochova, Pilárikova, Kozia, schody Podjavorinskej - Škarniclova, schody Svoradova -
Zámocká) vo výške 90,0 tis. eur. Počíta sa taktiež s rekonštrukc iou historickej dlažby v pešej zóne 
(Michalská, Ventúrska, Panská a okolie) vo výške 106,7 tis. eur. 

Prítomní členovia kom isie v súvislosti s opravami historickej dlažby v pesej zóne upozorni li na 
permanentné poškodzovanie dlažby napriek jej častým opravám. [ng. Kamenistý poukázal na novú 
techno lógiu kladenia dlažby, ktorá bola použitá na rekonštrukciu na Zelenej ulici. Ide o technológiu, pri 
ktorej sa použije flexilepidlo a špárovanie bude cementovou zálievkou. 

Návrh uznesenia: 

Komisia pre dopravu žiada prednostu o vyčíslenie finančných prostriedkov, ktoré boli vynaložené na 
opravu dlažby v historickom jadre za posledných 15 rokov. 

Hlasovanie: prítomní: 5 za: 3 proti: O zdržal sa: 2 

Uznesenie nebolo prijaté, komisia nebola uznášania schopná. 

K bodu 3: 
Návrh „Manuá lu verejných p r iesto rov pre Panenskú ulicu a okolie 2019" a jeho použitia na území 
mestskej časti Bra tislava-Sta ré Mesto 

Návrh predstavila starostka mestskej časti Ing. arch. Zuzana Aufrichtová. 

Manuál verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie definuje pravidlá pre tvorbu verejných 
priestorov na Panenskej ulici a jej oko lí, čo znamená územie ohraničené zo severu Palisádami, z juhu 
Pilárikovou ulicou zo západu severným okrajom Svoradovej ulice a z východu okrajom Hodžovho 
námestia. Riešené územie obsahuje ulice Panenská, Štetinova, Kozia, Konventná, Lýcejná, Zochova 
a Podjavorinskej. Manuál sa má stať podkladom pre všetky subjekty, ktoré sa zúčastňujú na tvorbe 
a úprave verejného priestoru v polohe investícií, projektovania, schvaľovan ia, realizácie, ale aj údržby 
a prevádzky. Základným cieľom manuálu je definovanie usporiadania a zjednotenia výrazu uličného 

priestoru, ako aj stanovenie prostriedkov vedúcich ku kvalitatívnej premene života na uliciach. 

Na splnenie zák ladných cieľov ponúka manuál tieto nástroje: 
• usporiadanie profilu ulíc podľa funkc ií 
• definovanie organizácie dynamickej dopravy 
• definovanie zásad parkovania 
• definovan ie zásad cyklistickej dopravy 
• stanovenie povrchových úprav v riešenom území 
• koncepcia riešenia zelene 
• návrh zásad um iestnenia a typu mestského mobi liáru a prvkov drobnej architektúry 
• návrh zásad pre technickú infraštruktúru 
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• návrh zásad pre rekonštrukciu a údržbu verejných priestorov. 

Manuál nebude predkladaný na rokovanie miestneho zastupiteľstva formou všeobecne záväzného 
nariadenia, má sa však stať záväzným pre úrad pri rekonštrukciách ulíc v danej lokalite. Prítomní členovia 
kom isie diskutovali o možnosti aplikácie manuálu pri parciálnych opravách komunikácií. Vedúca 
oddelenia dopravy Ing. Janka Mešťaníková uviedla, že záväznosť manuálu z pohľadu požiadaviek 
správcu komun ikácie je v týchto prípadoch obmedzená, pričom požiadavky nad rámec uvedenia 
komunikácie do pôvodného stavu si vyžadujú finančný vklad mestskej časti. Predseda komisie poukázal 
na to, že manuál definuje uličné profil y od fasády k fasáde, j e preto nevyhnutné spracovať projektové 
dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu ulíc. Uplatnenie manuálu pri rozkopávkach a následných 
opravách komun ikácií je možné len v li mitovanej miere. 

Predseda kom isie pre dopravu informoval prítomných, že dňa 5. 6 .2019 a 17. 6. 2019 sa uskutočn ili 

pracovné stretnutia na pôde Útvaru hlavnej architektky za prítomnosti zástupcov mestskej časti , ÚHA 
a spracovateľa manuálu. Predmetom stretnutí bolo prerokovanie pripomienok ÚHA, ktoré v minulosti 
neboli akceptované. V rámci dorokovan ia doš lo k zapracovaniu viacerých pripomienok týkajúcich sa 
napríklad šírky chodníkov alebo uprednostnenia použitia prírodného kamet'1a na chodníkovú dlažbu. 

Bez uznesenia komisie. 

K bodu 4: 
Výber členov komisie - ncposlancov 

Za č lenov komisie pre dopravu - neposlancov sa prihlásilo 12 záujemcov. Prítomn í členovia kom isie sa 
dohodli na zaslaní preferencie 5 mien predsedov i komisie. Na základe hlasovania bude zostavený užší 
výber kandidátov, ktorí budú pozvaní na septembrové zasadnutie komisie. Komisia bude po záverečnom 

výbere rozšírená o najviac troch členov z radov nepos lancov. 

Bez uznesenia kom isie. 

Predseda komisie u konči l rokovanie a poďakova l všetkým prítomným za účasť. 
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t ,--
Bc. Ivan BÚTORA 

predseda Komisie pre dopravu 



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

Rozdeľovník: 

l. Ing. arch. Zuzana AUfRICHTOVÁ 
2. Bc. Ivan BÚTORA 
3. Ing. arch. Ľubomír BOHÁČ 
4. fn g. arch. Maitin GAJDOŠ 
5. Doc. RNDr. Damask GRUSKA, PhD. 
6. Mgr. Juraj MIKULÁŠEK 
7. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ, PhD. 
8. Mgr. Vladimír PALKO 
9. RNDr. Milan REMIŠ 
1 O. Ing. Jana ŠPANKOVÁ 
11. Ing. Tomáš ZIEGLER 
12. Mgr. Martina ULIČNÁ 
13. Mgr. Ján LAZAR 
14. Ing. Oliver PARADEISER 
15. Ing. Paulína SCHMlDTOV Á 
16. Ing. Janka MEŠŤ A NÍK OV Á 
17. Michaela BOUDOYÁ 
18. Monika ZEMÁNKOV Á 
19. Ing. Tatiana TOMÁŠKOVÁ 
20. Ing. Daša TURBOV Á 
21. Ing. Lukáš KAMENISTÝ 
22. Ing. Peter MAGÁT 
23. Martin FABIAN 
24. tlacove@staremesto.sk 
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