
Z Á P 1 S N 1 C A Č. 7 

z rokovania Komisie pre dopravu 
pr i Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 24. 10. 2019, 

konanej v miestnosti č. 208 od 15:00 do 17:10 hod. 

P rítomní: Bc. Ivan Bútora, Ing. arch. Ľubomír Boháč, Doc. RNDr. Damask Gruska, PhD„ 
PaedDr. Barbora Oráčová, Mgr. Vlad imír Palko, Ing. Jana Španková 

Ospravedlnení: Ing. arch. Martin Gajdoš, Mgr. Juraj Mikulášek, RnDr. Milan Remiš, Ing. Tomáš 
Ziegler 

Hostia: Ing. Ján Kita, Ing. Patrícia Martincová, Ing. Janka Mešťaníková, Ing. Marian Klotton 

P rogram rokovania: 

1. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2019/2020 
2. Informácia o vynaložených ná ldadoch na opravu dlažby v historickom centre za uplynulé 

roky 
3. Cyldotrasa Blumentálska - 2. etapa 
4. Info r mácia o výsledku ankety „Zjednosmern enie M ozartovej ulice" 
S. Voľba členov komisie - neposla ncov 
6. Rôzne 

Rokovanie otvoril a viedol predseda kom isie Bc. Ivan Bútora. 

K bodu 1: 
Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2019/2020 

Ing. Janka Mešťaníková informovala prítomných, že v súčasnosti sa korigujú výmery chodníkov v GIS-e, 
ktorých údržbu bude zabezpečovať mestská časť. Zástupcovia TSSM, a. s. vysvetľoval i podrobnosti 
k pred loženému plánu zimnej údržby. Volení zástupcovia občanov diskutovali o čistení chodníkov 
pril iehaj úcich k areálom škôl a taktiež o vytypovaní prioritných trás v rámci jednotl ivých zón. 

Uznesen ie č. 25/2019: 

Kom isia pre dopravu 

a) berie na vedomie Návrh plánu zimnej služby na sezónu 20 19/2020; 

b) žiada na ďalš i e zasadnutie komisie predložiť dopracovaný Plán zimnej údržby o grafické prílohy s 
definovaním prioritných trás v rámci jednotlivých rajónov. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 2: 
Informácia o vynaložených náldadoch na opravu dlažby v historickom centre za uplynulé roky 



Informácia k tomuto bodu bude predložená na budúcom zasadnutí komisie vzhľadom neprítomnosť 
zástupcu investičného oddelenia. 

K bodu 3: 
Cyklotrasa Blumentálska - 2. etapa 

Informácia k tomuto bodu bude predložená na budúcom zasadnutí komisie vzhľadom neprítomnosť 
zástupcu investičného oddelenia. 

K bodu 4: 
Informácia o výsledku ankety „Zjednosmernenie Mozartovej ulice" 

Uznesenie č. 26/2019: 

Kom is ia pre dopravu 

a) žiada spracovať projekt orga111zac1e dopravy s navrhnutím dopravno-bezpečnostných opatrení na 
Mozartovej ulici (obytná zóna, dopravné značenie, spomaľovače) ; 

b) žiada stavebný úrad mestskej časti o preverenie, či sa oplotenie j ednotlivých rodinných domov 
nachádza na vlastných alebo mestských pozemkoch. 

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

Uznesenie bolo prijaté . 

K bodu 5: 
Výber členov komisie - neposlancov 

Prítomní č lenovia komisie sa nezhodli na výslednom počte členov komis ie - nepos lancov, pričom návrhy 
na počet ~Jenov dvaj a a počet č lenov j eden získali rovnaký počet hlasov. 

Komis ia uzatvorí výber na základe hlasovania per roliam e-mailom. 

K bodu 6: 
Rôzne 

a) Ing. Janka Mešťaníková informovala prítomných, že Miestny úrad mestskej časti 

objednal spracovanie návrhu zadania pre projekt organizácie dopravy na uliciach Nekrasovova, 
Novosvestská a Lesná, s cieľom zníženia rýchlosti prejazdu motorových vozidiel, obmedzenia 
parkovani a a obmedzenia tranzitu. 

b) Ing. Janka Mešťaníková informovala prítomných, že v statickom posúdení sa s oh ľadom na 
stabi litu svahu na Žižkovej ulici odporúča prejazd iba jedného vozidla s hmotnosťou nad 36 t. 

c) Ing . Janka Mešťaníková info rmovala prítomných, že dií.a 24 .09.2019 bol v operatívnej komisii pri 
oddelení dopravy magistrátu prerokovaný návrh dop lnenia piktogramov so symbolom dopravnej 
značky „A 15 - pozor, deti" na komunikácii Blumentálska ulica pred predškolskými zariadeniam i 
a osadenia zvis lej dopravnej značky „A 15 - pozor, deti". Nás ledne bolo toto dopravné značenie 
odsúhlasené vedúcou oddelenia dopravy a realizácia bude zabezpečená v 43 . týždni. 

d) Ing. Janka Mešťaníková informovala prítomných, že M iestny úrad mestskej časti písomne 
požiadal H lavné mesto SR Bratislava o preveren ie možnosti nastavenia svetelnej s ignalizácie na 
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križovatke ulíc Krížna - Záhradnícka - Májkova s c ieľom zvysema priepustnosti pravého 
odbočenia z Krížnej do Máj kovej. Odpoveď miestnemu úradu zatiaľ nebola doručená. 

e) Pani A lica Rybárová z Centra služieb občanov Miestneho úradu Bratis lava-Staré Mesto podala 
dií.a 18.09.2019 informáci u o počte vydaných parkovacích nálepiek (rezidentských kariet) za roky: 
2016 - 8 713 ks, 201 7 - 8 625 ks, 2018 - 9 055 ks a 2019 (do 08.09 .2019) - 6 858 ks . 

. L f2l~~ 
Bc. Ivan BÚTORA 

predseda Komisie pre dopravu 

Zapisovateľ: Ing. Marian Klotton, telefón : 02/59 246 266 
e-ma il: marian.klotton@staremesto.sk 

Rozdeľovník: 

1. Ing. arch. Zuzana AUFRICHTOVÁ 
2. Bc. Ivan BÚTORA 
3. Ing. arch. Ľubom ír BOHÁČ 
4 . li1g. arch. Ma1tin GAJDOŠ 
5. Doc . RNDr. Damask GRUSKA, PhD. 
6. Mgr. Juraj M IKULÁŠEK 
7. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ, PhD. 
8. Mgr. V ladimír PALKO 
9. RNDr. Milan REMIŠ 
10. Ing. Jana ŠPANKOVÁ 
1 1. Ing. Tomáš ZIEGLER 
12. Mgr. Martina ULIČNÁ 
13. M gr. Ján LAZAR 
14. Ing. O liver PARADEISER 
15. Ing. Paulína SCHMIDTOVÁ 
16. Ing. Janka MEŠŤAN ÍKOV Á 
1 7. Michaela BOUDOV Á 
18. Monika ZEMÁNKOV Á 
19. Ing. Tatiana TOMÁŠKOVÁ 
20. Ing. Daša TURBOV Á 
21 . Ing. Lukáš KAMENISTÝ 
22. Ing. Peter MAGÁT 
23 . Ma1ti n F ABIAN 
24. tlacove@staremesto.sk 
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