
KOMISIA PRE CESTOVNÝ RUCH A MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 
 
 

Zápisnica  
z rokovania Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnúspoluprácu MsZ 

konaného dňa 24.11.2015 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018 
3. Návrh dodatku č. 11 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
4. Návrh na aktualizáciu Návrhu priorít a krokov na realizáciu cieľov a aktivít v oblasti 

medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy a hodnotenie jeho členstva 
v medzinárodných organizáciách 

5. Starý most a jeho názvy /k bodu prezentuje námestníčka Plšeková/ 
6. Diskusia k VZN ohľadom obmedzenia otváracej doby podnikov v MČ Staré Mesto /za 

účasti starostu p. Števčíka/ 
7. Rôzne 

 
K bodu 1 
Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová sa ospravedlnila zo začiatku zasadnutia. 
Rokovanie teda otvoril podpredseda komisie, JUDr. Vetrák a vzhľadom na danú zmenu členovia 
komisie odsúhlasili zmenu poradia bodov; rokovanie otvoril bod 3 Návrh dodatku č. 11 
k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. JUDr. Vetrák uviedol, že číslovanie je zatiaľ otvorené a materiál sa obsahovo 
dotýka dvoch častí rokovacieho poriadku – formálneho zahrnutia koncesných zmlúv do 
trojpätinového hlasovania a vecnej úpravy, že trojpätinová väčšina musí byť podmienkou 
hlasovania aj pri pozmeňovacích návrhoch. PaedDr. Kríž súhlasil s potrebou doplniť 
koncesné zmluvy, s trojpätinovou väčšinou pri pozmeňovacích návrhoch však nesúhlasil, 
navrhol preto rozdelenie hlasovania samostatne na dve časti.  
Hlasovanie:  
koncesné zmluvy: prítomných: 7 za: 7 proti: 0. 
trojpätinová väčšina pri pozmeňovacích návrhoch: prítomných: 7 za: 3 zdržali sa: 3 proti: 1. 
 
K bodu 2 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018 
 
K bodu prezentovali riaditeľ sekcie financií Ing. Kasander a vedúca oddelenia rozpočtu 
a kontrolingu Ing. Behuliaková. Ing. Kasander informoval o navýšení výdavkov a o novej, 
jednoduchšej struktúre rozpočtu – z 12 na 8 programov. Ing. Svoreňová sa informovala 
ohľadom výdavkov na čistotu, JUDr. Vetrák sa zaujímal o možnosti financovania ad hoc 
projektov vzhľadom na SK PRES 2016. 
Komisia sa uzniesla na odporúčaní MsR a MsZ prijať materiál na rokovanie. 
Hlasovanie: prítomných: 8 za: 5 zdržali sa: 3 proti: 0. 
 
K bodu 5 
Starý most a jeho názvy  
 
K bodu prezentovala námestníčka primátora MUDr. Plšeková. Predstavila komisii iniciatívu 
otvoriť tému názvu nového Starého mosta a ponúknuť občanom mesta možnosť zapojiť sa 
do rozhodovania o jeho novom názve. Okrem významnej udalosti ako bude otvorenie 



nového Starého mosta koncom roka 2015 v roku 2016 uplynie 100 rokov od úmrtia cisára 
Františka Jozefa I. Námestníčka Plšeková vníma túto iniciatívu ako snahu o upevňovanie 
identity a lokalpatriotizmu v Bratislave, ako možnosť prispieť k identifikácii so svojou vlastnou 
históriou. Ing. Svoreňová vyjadrila súhlas so zapojením verejnosti, ale podľa jej názoru by 
bolo vhodné vyradiť zo zoznamu možných názvov Most Červenej armády a ponechať na 
výber len možnosti Most Franza Jozefa a Most M. R. Štefánika, pričom zdôraznila, že Most 
Franza Jozefa je vhodným najmä z hľadiska cestovného ruchu, keďže zapadá do koncepcie 
Bratislavy ako korunovačného mesta. PaedDr. Kríž rovnako súhlasil so zapojením 
verejnosti, ale ponechal by mostu jeho terajší názov. Ing. Drozd rovnako súhlasil so 
zapojením verejnosti, zdôraznil však nutnosť obmedziť výber, ale anketa nebola fraška ako 
pri ankete o názve cyklomosta v Devínskej Novej Vsi. JUDr. Vetrák by verejnosti povolil aj 
jeden vlastný návrh.  
Komisia sa uzniesla, že predkladateľom návrhu odporúča predložiť do MsZ materiál s 2 
možnými názvami: Most Franza Jozefa a Starý most. 
Hlasovanie: prítomných: 8 za: 7 zdržali sa: 0 proti: 1. 
 

K bodu 6 
Diskusia k VZN ohľadom obmedzenia otváracej doby podnikov v MČ Staré Mesto 
 
Starosta MČ Staré Mesto Mgr. Radoslav Števčík vysvetlil pozadie návrhu na VZN ohľadom 
obmedzenia otváracej doby podnikov. MČ čelí protestu prokurátora a hrozí, že prehrá spor 
rovnako ako obdobný spor prehrala MČ Karlova Ves. Staré Mesto chcel preto aktívne 
nastaviť pravidlá, do ktorých zahrnie požiadavky a problémy prevádzkovateľov, obyvateľov 
aj poslancov a rovnako chce nájsť rovnováhu medzi obyvateľmi a podnikateľmi, aby sa 
navzájom nevytláčali z MČ. Ing. arch. Ľubomír Boháč názorne na mapách vysvetlil princípy 
zonácie MČ , ktoré zohľadňujú tak rezidenčné zóny, ako aj iný spoločensko-kultúrny status 
MČ oproti iným MČ. JUDr. Vetrák a JUDr. Korček upozornili na možné právne riziká zonácie; 
ide totiž o rovnaký typ prevádzok, pre ktoré budú v zónach platiť iné pravidla – podľa zákona 
by pre rovnaké typy prevádzok mali platiť rovnaké pravidlá – preto je princíp zonácie MČ 
právne napadnuteľný. JUDr. Korček doplnil, že by bolo potrebné upraviť celú legislatívu, aby 
bola zonácia v súlade so zákonom.  
Ing. Svoreňová za problematickejší považuje zámer vedenia MČ Staré Mesto zvýšiť nájmy 
za terasy o 100% - veľkých podnikateľov, ktorí podľa MČ nie sú nositeľmi kultúrnej hodnoty 
takéto navýšenie nájmu nebude zaťažovať, a pre malých podnikateľov bude likvidačné. 
Rovnaký problém vidí Ing. Svoreňová spolu s Mgr. Kubíkovou v navyšovaní poplatku za 
vstup do pešej zóny pre vláčiky o 70% - najmä vzhľadom na to, že je koniec roka 
a prevádzkovatelia už pripravili cenové ponuky pre partnerov na rok 2016, v ktorých 
s takýmto navýšením nerátajú.  
Komisia sa v súvislosti s vyššie uvedenými bodmi diskusie uzniesla na niekoľkých záveroch: 
Komisia pre CRaMS: 
a. víta iniciatívu MČ Staré Mesto v súlade s protestom prokurátora riešiť zákaz vydávania 
individuálnych licencií a upozorňuje na riziká nezákonnosti a ich negatívny dopad na oblasť 
cestovného ruchu. Zároveň odporúča preverenie právnej stránky zonácie.  

Hlasovanie: prítomných: 8 za: 8 proti: 0. 
b. poveruje predsedníčku komisie Ing. Svoreňovú, aby v zmysle diskusie zaslala 
pripomienky k návrhom VZN. 

Hlasovanie: prítomných: 8 za: 8 proti: 0. 
c. víta záujem regulovať terasy, ale zaujíma skeptické stanovisko k prostriedku regulácie – 
navyšovanie nájmu za m2 o 100%, vzhľadom na likvidačný charakter pre väčšinu podnikov. 

 Hlasovanie: prítomných: 8 za: 8 proti: 0. 
d. vo veci zvyšovania poplatku za vstup do pešej zóny pre vyhliadkové vláčiky a obmedzenia 
ich vstupu na hlavné ťahy počas dopravnej špičky odporúča komisia konzultovať dané 
otázky s riaditeľkou sekcie dopravy, Ing. Kratochvílovou. 

Hlasovanie: prítomných: 8 za: 8 proti: 0. 
 



 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová, v.r. 
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. art. Margaréta Cvečková 


