
Z Á P 1 S N 1 C A Č. 6 

z rokovania Komisie pre dopravu 
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 16. 09. 2019, 

konanej v staromestskej sieni od 16:00 do 19:00 hod. 

Prítomní: 

Ospravedlnení: 

Hostia: 

Bc. Ivan Bútora, Ing. arch. Martin Gajdoš, Doc. RNDr. Damask Gruska, PhD„ 
Mgr. Juraj Mikulášek, PaedDr. Barbora Oráčová, Mgr. Vladimír Palko, RnDr. Milan 
Remiš, Ing. Jana Španková, Ing. Tomáš Ziegler 

Ing. arch. Ľubomír Boháč 

Mgr. Maitina Uličná, JUDr. Iveta Hahnová, Ing. Janka Mešťan íková, Ing. Marian 
Klotton, Milan Schnorrer, Marek Henkeľ 

Program rokovania: 

1. Výber členov komisie - neposlancov 
2. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č. 53/2013 z 23. 04. 2013, ktorým boli schválené Rámcové podmienky Dohody o urovnaní so 
spoločnosťou BPS PARK a. s. 

3. Korzo Horský Park- občiansky návrh 
4. Žižkova 30 - projekt organizácie dopravy 
5. Rôzne 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komis ie Bc. Ivan Bútora. 

K bodu 1: 
Výber členov komisie - neposlancov 

Pred zasadnutím komisie sa uskutočnilo predstavenie kandidátov, ktorí postúpili do užšieho výberu 
z celkového počtu 13 záuj emcov - p. František Brliť, Patrik Križanský, Igor Paule, Tomáš Peciar, Milan 
Raus a Norbert Takáts. 

Členov ia komisie sa dohodli na zaslaní preferenc ií počtu (od O do 3) a poradia mien kandidátov 
predsedovi komis ie. Komisia uzatvorí výber najneskôr na svojom ďal šom zasadnutí. 

K bodu 2: 
Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 53/2013 z 23. 04. 2013, ktorým boli schválené Rámcové podmienky Dohody o urovnaní so 
spoločnosťou BPS PARK a. s. 

Návrh predstavila JUDr. Iveta Hahnová, vedúca legislatívno-právneho oddelenia. 

V nadväznosti na schválené všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 Hlavného mesta SR Bratislavy 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ako aj vzhľadom na spoločný záujem mestskej časti a BPS 
PARK zosúlad iť niektoré ustanovenia Nájomnej zmluvy č. 72/05 s prijatou parkovacou politikou 
hlavného mesta a súčasne vytvoriť lepšie možnosti parkovania pre obyvateľov mestskej časti s trvalým 
pobytom na uliciach špecifikovaných v Prílohe č. 1 Nájomnej zmluvy, sa vedenie mestskej časti a BPS 
PARK dohodli, že mestská časť pripraví na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti materiál 
týkajúci sa úpravy niektorých podmienok parkovania v zóne BPS, a to formou zmeny uznesen ia 



Potreba záberu 6 parkovacích miest vzhľadom na nevyhovujúce polomery pre vytáčanie 

nákladných automobilov v križovatke. 

11.ET AP A - počas výstavby 
Zmena dopravného značenia spočíva v zobojsmernení Ž ižkovej ul. od Kráľovského údolia po 
predmetnú stavbu, pričom časť ulice od Zuckermand lu zostane naďalej jednosmerná, t. j . tranzit 
od nábrežia k Zuckermandlu naďalej nebude možný. Na obojsmernom úseku Žižkovej ul. budú 
zriadené výhybne s c ieľom zachovať väčší počet parkovacích stojísk. 
Obyvatelia bytového domu Žižkova 24 medzi navrhovanou stavbou a Zuckermandlom nebudú 
dočasnou zmenou dotknutí. 

Prítomní č lenovia komisie diskutovali o vhodnosti riešenia POD vzhľadom na predchádzajúce zosuvy 
svahu v celom úseku Ž ižkovej ulice. 

Uznesen ie č. 2112019: 

Komisia pre dopravu žiada Miestny úrad mestskej časti , aby pred vydaním stanoviska k projektu 
organizácie dopravy požiadal investora o spracovanie statického posudku s ohľadom na stabilitu svahu na 
Žižkovej ulici. 

Hlasovanie: prítomní: 9 za: 7 proti: O zdržal sa: 2 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 5: 
Rôzne 

5.1 Obnovenie obsluhy zastávky električiek na Nám. Ľ. Štúra v smere na Šafárikovo námestie 

Návrh predstavila Ing. Jana Španková. Prítomní členov ia komi sie di skutovali možnosti obnovenia 
obsluhy zastávky e lektriči ek na Nám. Ľ. Štúra v smere na Šafárikovo námestie (zastávka na pôvodnej 
trase e lektričkovej linky č. 8). Predseda komisie pre dopravu poukázal na prevádzkové obmedzenia 
vyplývajúce z prebiehajúcej rekonštrukcie električkovej trate v Karlovej Vsi a Dúbravke a na možnosť 
ponechania tzv. jednolinkového variantu organizácie električkovej dopravy aj po ukončen í rekonštrukcie. 
Absencia obsluhy predmetnej zastávky elektri čiek j e podľa neho len časťou d lhodobej šieho problému 
nedostatočnej obsluhy MHD v relácii nábrežie - Zochova - Hodžovo námestie. 

Uznesenie č . 21/20 19: 

Komisia pre dopravu ž iada Miestny úrad mestskej časti o os lovenie Hlavného mesta SR Bratislavy so 
žiadosťou o zlepšenie dopravnej obsluhy medzi uzlom Hodžovo námestie a nábrežím (Nám. Ľ. Štúra) 
verejnou hromadnou dopravou. 

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

5.2 Opatrenia na Blumentálskej ulici 

Návrh predstavil Ing. arch. Ma1tin Gajdoš. Prítomní členovia komisie diskutovali o možnosti zvýšenia 
bezpečnosti pohybu detí v časti ulice, kde sa nachádzajú dve predškolské zariaden ia. 

Uznesenie č. 22/2019: 

Komisia pre dopravu ž iada M iestny úrad mestskej časti o zabezpečenie vyznačen ia piktogramov na ceste 
so symbo lom dopravnej značky „A 15 - pozor, deti" pred obidvom i predškolskými zariadeniami. 
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Zapisovatel': Ing. Marian Klotton, telefón: 02/59 246 266 
e-mail: marian .klotton@staremesto.sk 

Rozdeľovník: 

l . Ing. arch. Zuzana AUFRICHTOV Á 
2. Bc. Ivan BÚTORA 
3. Ing. arch. Ľubomír BOHÁČ 
4. Ing. arch. Martin 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. In g. Jana ŠPANKOVÁ 
11. In g. Tomáš ZIEGLER 
12. Mgr. Martina ULIČNÁ 
13. Mgr. Ján LAZAR 
14. Ing. Oliver PARADEISER 
15. Ing. Paulína SCHMIDTOVÁ 
16. Ing. Janka MEŠŤANÍKOV Á 
17. Michaela BOUDOVÁ 
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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