
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Bratislava 14. I. 2002 
č. j.: OD,fU t02-Mk 

VEC 
Použitie dopravnýcb znal.!iek a dopravnýcb zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovani v Operatívnej komisii Oddelenia 
prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 8. 1. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 315/l996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom Okresných dopravných inšpektorátov Okresných riaditeľstiev 
Policajného zboru v Bratislave 1- V použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na miestuych 
komunikáciách na území Bratislavy v zmysle bodu č. l zápisnice č. 1/2002 Operativnej komisie zo dňa 
8. 1. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

Vybavuje: Ing. Mešťaník t 544 35 087 

Rozdeľovuík: 

KDI KR PZ Bratislava 
ODIBAI-V 
KÚ v Bratislave 
OÚ BA V 
DPa. s.BA 
Ma~strát - odd. cestného hospodárstva 
MiU Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - RužÍIlov 

N1L .. rZ~~C7 
Ing. islav Vajcík 

vedúci oddelenía prevádzky dopravy 



2 

Zápisnica Č. 112002 

ZO zasadnutia Operatlvnej komisie oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 8. I. 2002 

Pritomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAm 
ODIBAIV 
ODIBAV 
~avný podnik 
KU Bratislava 
MiÚ Bratislava Staré Mesto 
OÚBAV 

prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 
rok 2002: 

Oddelenie cestného hospodárstva: 

Ing. Mešťaník, Ing. Blaho 
por. Ing. Kubaljak 

por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 

Ing. Pavelková 
JUDr.Sobolič 

p. GIasa 
p.Pek 

rok 2000: 88,444, 765, 767, 1537,1540,1578,1600,1845, 
rok 2001: 1,2, 22, 77, 78, 79, 109, 177, 178,208, 234,235,236, 237, 238, 239, 241, 243, 282, 284,288, 
289,296,316,333 -336, 377, 379, 427, 428, 430, 431, 471, 489, 516, 533, 534, 535, 568, 610, 613, 614, 
615,758,840,841,842,843,844,845,846,847,1004,1041, 1042, 1070, 1071, 1155, 1303, 1304, 1305, 
1309,1312,1405,1406,1446,1447,1448,1494,1496,1639, 1751, 1752, 1753, 1754, 1832, 1854, 1855 
rok 2002: 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok2001: 1067 

1 Bajzova - Stavohotely - vyhradenie parkovacích miest - trvalé dopr. zn. -
schválené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava 21. 1. 2002 
č. j.: OD 260 /02-Mk 

Použitie dopravných značiek a dopravnýcb zariadeni 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v Operatívnej komisii 
Oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 15. 1. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozenmých komunikáciách so súhlasom Okresných dopravných inlípektorátov Okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru v Bratislave I - V použitie dopravných značiek a dopravných 
zariadeni na miestnych komunikáciách na územi Bratislavy v zmysle bodu Č. 2 - 7, 9, IO (predb. 
súhlas), II (predb. súhlas), 12, 14 -16,17 (predb. súhlas), 18 (predb. súhlas), 19 (predb. súhlas), 
20 (predb. súhlas), 23, 24 (predb. súhlas), 25, 26, 28 (predb. súhlas), 29 (predb. súhlas), 
30 (predb. súhlas), 31 (predb. súhlas) a 32 - 35 zápisnice Č. 2/2002 Operatívnej komisie zo dňa 
15. 1. 2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ll. súhlaSÍ 

podl'a § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozenmých 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadeni na účelových 
komunikáciách v zmysle bodu Č. 13, 21, 22, 27 a 28 (predb. súhlas) zápisnice Č. 2/2002 
Operatívnej komisie zo dňa 15. 1. 2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

Vybavuje: Ing. Mešťanik /544 35 087 

~~STO S~ 

Jť0 [fjJj!:/7-, <SI 
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Ing. S 'slavVajc .~~';;;'-<l\" 
vedúci oddelenia prevádzky dOpravý 
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Zápisnica Č. 212002 

zo 21l.Sadnutia Operatívnej komisie oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa IS. 1. 2002 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBAV 
Dopravný podnik 
KU Bratislava 
OÚ BA V 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 
rok 2002: 
Oddelenie cestného hospodárstva: 

Ing. Mešťaník, Ing. Blaho 

npor. Ing. Václav 
por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. Mgr. Peško 
por. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
p. Glasa, Ing. Kratochvílová 

rok2000: 88,444,765,767,1537,1540,1578,1600,1845, 
rok 2001: 1,2,22, 77, 78, 79, 109, 177, 178,208, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241,243,282, 284,288, 
289,296,316,333 -336, 377, 379, 427, 428, 430, 431, 471, 489, 516, 533, 534, 535, 568, 610, 613,614, 
615,758,840,841,842,843,844,845,846,847,1004,1041, 1042, 1070, 1071, 1155, 1303, 1304, 1305, 
1309,1312,1405,1406,1446,1447,1448,1494,1496,1639, 1751, 1752, 1753, 1754,1832,1854,1855 
rok 2002: 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

2 Mickiewiczova - pred križovatkou s 29. augusta (smer od Aviónu), OCH bez náhrady 
zdemontuje bezpredmetnú d.z. B27a (30) 

3 Starý most - OCH presunie d.z. D56a v smere od Petržalky za objekt mosta namiesto d.z. 
B27a (40). D.z. B27a odstráni bez náhrady. V opačnom smere osadí d.z. D56a nad d.z. 
B27a (40) 

4 Námestie SNP - OCH presunie d.z D56a o tri VO späť - bližšie ku križovatke Hurbanovo 
námestie 

S Rázusovo nábrežie - OCH v smere jazdy k Šafárikovmu námestiu preloží značku B 27a 
(50) za Novým mostom (výjazdovou rampou z nábrežia na Staromestskú) o (X:a 10 m spä.ť 
nad značku D 6a 

6 Staromestská - pred nadjazdom Zámocká v smere od mosta SNP OCH bez náhrady 
zdemontuje d.z. B7a (50) 

7 Dostojevského rad - v smere jazdy k Šafárikovmu námestiu OCH pred Klemensovou 
neodkladne a bez náhrady zdemontuje dopr. zn. B 23a s dodo tab. E 9 so symbolom 
nákladného vozidla (do doby než hlavné mesto dorieši vyznačenie CMO zákazom vjazdu 
tranzitnej nákladnej dopravy) 
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10 
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12 
13 
14 
15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 
22 

23 

24 

25 
26 
27 

28 

29 

30 

31 

32 
33 
34 
35 

Šulekova - za križovatkou s Holubyho v smere jazdy k Starej vinárskej OCH neodkladne 
osadí chýbajúce dopravné značky D 4b aB 35 - PREJAZD ZAKÁZANÝ; podľa možnosti 
tak, aby boli čo najťažšie odstrániteľné 
Betliarska - OCH za križovatkou s Jasovskou odstráni obojs~e zn. D 6a v mieste 
zrušeného priechodu pre chodcov (v zmysle úlohy č. 284 z 13. 3. 2I'J:!) 
Karpatská - MÚ Staré Mesto - rekonštrukcia budovy na azylový dom - POD počas 
výstavby - predbežne schválené dňa 9.1.2002 
Karpatská - MÚ Staré Mesto - rekonštrukcia budovy na azylový dom - POD počas 
výstavby - záber plôch - predbežne schválené dňa 9.1.2002 
Sklenárova - MU Ružinov - vyhradené parkovanie - schválené 
Prievozská vo dvore - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - schválené 
Šalviová MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - schválené 
Staromestská - CECH TAXI - vyhradené parkovanie - schválené 
Zámocká - Zámocká spoločnosť - komunikácia - 2. úsek - defmitívne dopravné značenie 

schválené 
Ľaliová - MÚ Ružinov rekonštrukcia komunikácie - POD počas výstavby - predbežne 
schválené 
Ľaliová - MÚ Ružinov - rekonštrukcia komunikácie - defmitívne dopravné značenie -
predbežne schválené. 
Údernicka - ACORD - kancelárske priestory firmy - defmitívne dopravné značenie -
predbežne schválené 
Údernícka - ACORD kancelárske priestory firmy - POD počas výstavby - predbežne 
schválené 
Ľudové námestie - MUDr. Hrčka - parkovacie miesta - vyznačenie schválené 
Pribinova - SLOVAKOPRESS - garáže statické zabezpečenie - definitívne dopravné 
značenie - schválené 
Liptovská, Turčianska VaK - rekonštrukcia kanalizácie POD počas výstavby 
schválené 
Tranovskébo - Ing. Svobodová - rodinný dom - POD počas výstavby - predbežne 
schválené 
Botanická - ESSO - ČSPH POD počas výstavby - schválené 
Dobrovioova - BPS - aktualizácia vyhradených miest - schválené 
Zábradoícka - VPÚ DECO - polyfunkčný dom - definitívne dopravné značenie -
schválené 
Uzbecká - BILLA - Billa Podunajské Biskupice - parkoviská a komunikácie - definitívne 
dopravné značenie - predbežne schválené 
Uzbecká - BILLA - Billa Podunajské Biskupice - parkoviská akomunikácie - POD 
počas výstavby - predbežne schválené 
Pernecká DANUBIA HOLDING - radové rodinné domy - defmitívne dopravné 
značenie - predbežne schválené 
Teledikova - Peter Hestera a. s. - prístupová komunikácia k IBV - trvalé dopr. zn. -
predbežne schválené 
Gorkébo - BPS - úprava parkovania pri SND - trvalé dopr. zn. - schválené 
Riečna - BPS - úprava vjazdu na pozemok - trvalé dopr. zn. - schválené 
Hurbanovo námestie - BPS - úprava parkovania - dočasné dopr. zn. - schválené 
Devínska cesta - MG - ODP úprava organizácie cestnej premávky v priestore zastávky 
MHD ,,Pri Rochu" - trvalé dopr. zn. - schválené - realizáciu zabezpečí OCH 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
--.~----~~._.~~-._- - ~~------

Primaciálne nám~1~. O.Box 192;-814 99 BratislävaT--··~-··~~--~~_·_--~---~_· 

Bratislava 24. 1.2002 
č. j.: OD 3U"! /02-Mk 

VEC 
Použitie dopravných znai:iek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v Operatívnej komisii Oddelenia 
prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 22. I. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 :zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom Okresných dopravných inšpektorátov Okresných riaditeľstiev 
Policajného zboru v Bratislave I - V použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych 
komunikáciách na území Bratislavy v zmysle bodu č. 37, 38 (predb.súhlas), 44 (predb.súhlas), 47 - 49, 
51 - 54, 56, 57, 58(predb.súhlas), 59, 60 (predb.súhlas), 62 a 64 (predb.súhlas) :zápisnice č. 312002 
Operatívnej komisie zo dňa 22. 1.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ll. súhlasí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) :zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových komunikáciách v zmysle bodu 
č. 36, 39 (predb.súhlas), 40,41 (predb.súhlas), 42 (predb.súhlas), 43 (predb.súhlas), 44 (predb.súhlas), 
45 (predb.súhlas), 46 (predb.súhlas), 47, 50, 55, 60 (predb.súhlas) a 64 (predb.súhlas) :zápisnice 
č. 312002 Operatívnej komisie zo dňa 22. 1. 2002, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tohto listu, 

III. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľníciach a cestách L až nl. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie v zmysle bodu č. 41 (predb.súhlas), 42 
(predb.súhlas), 54 a 63 zápisníce č. 3/2002 Operatívnej komísie zo dňa 22. 1. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

IV. nes li h I a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu Č. 61 zápisníce 
č. 312002 Operatívnej komisie zo dňa 22. 1. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Ing. Mešťanik /544 35 087 

~~~~ 1,,;fr/~0 ~~ . 
.". rC? , i'" 'l ...• I ~:..j :;0 l ")C-~": j \;;;;;: 
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-4-

X~ 
Ing. Stanislav Vajcik 

vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
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Zápisnica Č. 3/2002 

zo zasadnutia Operatívnej komisie oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na územi mesta Bratislavy dňa 22. l. 2002 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODI BA rv 
ODIBAV 
Dopravný podnik 
KU Bratislava 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 
rok 2002: 
Oddelenie cestného hospodárstva: 

Ing. Mešťanik, Ing. Blaho 
por. Ing. Kubaljak 
npor. Ing. Václav 
por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. Mgr. Peško 
por. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr.Sobolič 

p.Pek 
Jng. KratochvíIová 
p.Darovcová 

rok2000: 88, 444, 765, 767, 1537, 1540,1578,1600,1845, 
rok 2001: 1,2, 22, 77, 78, 79, 109, 177, 178,208, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241,243,282, 284, 288, 
289,296,316,333 -336, 377, 379, 427, 428, 430, 431, 471, 489,516,533,534,535,568,610,613,614, 
615,758,840,841,842,843,844,845,846,847,1004,1041, 1042, 1070, 1071, 1155, 1303, 1304, 1305, 
1309,1312,1405,1406,1446,1447,1448,1494,1496, 1639,1751, 1752,1753,1754,1832,1854,1855 
rok 2002: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 35, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

36 Volkswagen - odstavné parkovisko - definitívne dopravné značenie - schválené 
37 Farského - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - schválené 
38 Krajná - Ing. Hupka - prevádzkovo-administratívna budova - POD počas výstavby -

predbežne schválené 
39 Krajná - Ing. Hupka - prevádzkovo-administratívna budova - defmitívne dopravné 

značenie - predbežne schválené 
40 Devínska Nová Ves - D a K KUSTER - úprava dočasnej betónovej komunikácie medzi 

J.Jonáša a Opletalovou - dočasné dopravné značenie schválené (obnovenie platnosti z 
25.9.2001) 

41 Panónska - Carrefour - priechod pre chodcov - POD počas výstavby - predbežne 
schválené 

42 Panónska - Carrefour - priechod pre chodcov - definitívne dopravné značenie -
predbežne schválené 

43 Vajnorská - POLUS - administratívna budova AB2 - definitívne dopravné značenie -
predbežne schválené 

44 Vajnorská - POLUS - administratívna budova AB2 - POD počas výstavby - predbežne 
schválené 
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............ _--_._._-- .. __ . __ .. __ .. _- _._-- .... - ... _ .... _-_ ... __ ... __ . __ .. __ .. _ ... 

45 Stnné vŕšky - H. T.REAL - obytný satelit - D2 komunikácie, definitívne pripojenie vetvy 
A - dočasné dopravné značenie" predbežne schválené 

46 Stnné vŕšky - H,T.REAL - obytný satelit - D2 komunikácie, defInitívne pripojenie vetvy 
A " definitívne dopravné značenie - predbežne schválené 

47 Stará Vajnorská - Strojárne potravinárskeho priemyslu - vyznačenie parkoviska na 
súkromnom pozemku - schválené 

48 Kukučínova - JEDNOTA - vyznačenie miesta pre zásobovanie - schválené 
49 Kováesova - MÚ Rusovce rekonštrukcia komunikácie - POD počas výstavby + 

definitívne dopravné značenie - schválené 
50 Žilinská - A.R.C. - polyfunkčný dom - defmitívne dopravné značenie schválené 
51 Klenová - MÚ Nové Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopr. zn. - schválené 
52 Pluhová - MÚ Nové Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopr. zn. - schválené 
53 Hlaváčikova, Vetemieová - MÚ Karlova Ves - zóna s dopravným obmedzením - trvalé 

dopr. zn. - schválené (Magistrát - OD, ani ODI BA rv nepovažujú mniestneme 
spomal'ovaciebo prahu vodsúhlasenej polohe z dôvodu možných problémov pri jazde 
vozidiel v stúpaní za najšťastnejšie riešenie; za vhodnejšiu polohu považovali umiestnenie 
prahu na druhej strane križovatky; odsúhlasená poloha bola odobrená len na základe 
nástojčivej požiadavky mestskej časti Karlova Ves) 

54 Bajkalská VaK - oprava poruchy na kanalizácii - POD počas opravy - schválené 
55 Vajnorská - "obchvatová" komunikácia Polus - POLUS - pripojka plynu a kanalizácie -

POD počas výstavby - schválené 
56 Vysoká - Tatracentrum - def. dopravné značenie - schválené 
57 Žilinská - fu Swietelsky - budovanie k:anal šachty - POD počas výstavby - schválené 
58 Plynárenská - Bussiness - center - POD počas výstavby" predbežne schválené 
59 Krasovského - pri starom háji - Aupark - zmena organizácie dopravy - schválené 
60 Prikopova - Slov. tenisový zväz - def. dopravné značenie - predbežne schválené 
61 Infonnačný a navigačný systém - Aupark - Magistrát hl ro. SR Bratislavy s použitim 

navádzacieho systému v navrhovaných dopravných značkách nesúhlasí 
62 Mo)eeova - Cech Taxi vyhradené parkovanie - schválené 
63 Prepojenie Panónska - Belinského - Spoločnosť 7 plus - dočasné dopravné značenie 

počas pretláčania kanalizácie - schválené 
64 Búdková - IPO ŠS - prestavba potravin na pizzéríu - definitívne dopravné značenie -

predbežne schválené 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Petržalka 
Kutlíkova 17 85212 Bratislava 

oddelenie technických činnost 

Ev.č.200 1123820/18 

ÚRaD 
Ing. Kvetoslava Čumá 
vedúca oddelenia 
TU 

V Bratislave, 20.12.2001 

Vec: Kontrola plnenia úloh z OK OD Magistrátu hl.ru.SR Bratislavy 

Na základe žiadosti Operativnej komisie oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu 
htm.SR Bratislavy boli MČ Bratislava-Petržalka zo zápisníc za rok 1998, 1999, 2000 
zrealizované nasledovné úlohy: 

zá12isnica č. bodč. 
·6/1998 164 
6/1998 165 
6/1998 182 

16/1998 605 
16/1998 613 
29/1998 1125 
29/1998 1134 

2/1999 17 
10/1999 260. 
10/1999 261 
10/1999 295 
10/1999 606 
28/1999 1067 
32/1999 1365 
9/2000 230 

25/2000 858 
29/2000 1052 
29/2000 1053 

S pozdravom 

Vybavuje: Odd.technických činností 
Tomek, tel.63 830632 

komunikácia poznámka 
Ševčenkova zrealizované 
Jiráskova zrealizované 
Rovniankova zrealizované 
Hálová zrealizované 
Starohájska zrealizované 
Kopčianska zrealizované 
Topolčianska zrealizované 
Starohájska zrealizované 
Víglašská zrealizované 
Poloreckého zrealizované 
Kaukazská zrealizované 
Lachova zrealizované 
Lachova zrealizované 
Hrobákova zrealizované 
Lachova zrealizované 
Pajštúnska zrealizované 
Topolčianska zrealizované 
Ľubovnianska zrealizované 

Ing. Ján Mišečka /// 
ved.OTČ ~/ 

MIESTNY URAl) MESTSKFJ. • 
BRATISLAVA· P~iA 
oddel •• 'ol<chnl.kfch člnno,1f 
KuUllIo •• li,852 Illlr.U,I ••• 

• 

hA 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
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VEC 

Bratislava 30. I. 2002 
č.j.: OD 31f I02-Mk 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovani v Operatívnej komisii Oddelenia 
prevád2;ky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 29. 1. 2002 

L uri!uje 

podl'a § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 31511996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom Okresných dopravných inšpektorátov Okresných riaditeľstiev 
Policajného zboru v Bratislave I - V použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na miestuych 
komunikáciách na území Bratislavy v zmysle bodu Č. 66 - 69, 70 (predb. súhlas), 71, 72 (predb. súhlas), 
73 (predb. súhlas), 74,75,77 -79,80 (predb. súhlas) a 81 ·83 zápisnice č. 412002 Operatívnej komisie 
ZlJ dňa 29. 1. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ll. súhlasi 

podl'a § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 
s použitim dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových komunikáciách v zmysle bodu 
č. 68, 73 (predh. súhlas), 76 a 84 zápisnice č. 412002 Operatívnej komisie zo dňa 29. I. 2002, ktorá je 
neoddelitel'nou súčasťou tohto listu. 

Ing. Stan' lav Vajcík 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Ing. Mešťaník 1544 35 087 
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Zápisnica Č. 412002 

zo zasadnutia Operatívnej komisie oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 29. l. 2002 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA ill 
ODI BA IV 
ODIBAV 
Dopravný podnik 
KU Bratislava 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 
OÚ BA III 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 
rok 2002: 
Oddelenie cestného hospodárstva: 

Ing. Mešťan&, Ing. Blaho 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Ing. Václav 
por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing: Adanikech 
kpt. Mgr. Peško 
por. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
p. Glasa 
p. Darovcová 
Ing. Sofka 

rok2000: 88,444,765,767, 1537, 1540, 1578, 1600, 1845, 
rok2001: 1,2,22,77,78,79, 109, 177, 178,208,234,235,236,237,238,239,241,243,282,284,288, 
289,296,316,333 - 336,377,379,427,428,430,431,471,489,516,533, 534, 535,568,610,613,614, 
615,758,840,841,842,843,844,845,846,847,1004,1041, 1042,1070,1071,1155,1303,1304,1305, 
1309,1312,1405,1406,1446,1447,1448,1494,1496,1639, 1751, 1752, 1753,1754,1832,1854,1855 
rok 2002: 2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 35, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 
1686,1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

65 Farského - ODI BA V žiada OCH o osadenie dopr. zn. D 53 na Farského ulici pred 
križovatkou s Jantárovou; zároveň žiada o úpravu vodorovného dopr. zn. na Farského ulici 
v zmysle POD schváleného na signalizačnej komisii v mesiaci september, resp. október 

66 Palisády - OCH zabezpečí výmenu zn. B 30 za značku B 31 bezprostredne za Hodžovým 
námestím 

67 Mariánska - na základe požiadavky MiÚ Staré Mesto OK súhlasí s výmenou zn. B 31 
s dodatkovou tabul'kou "Okrem zásobovania" za zn. D 12 s dodatkovou tabuľkou podľa 
POD odsúhlaseného 4. 12.2001 

68 Mlynské Nivy - Páričkova - MAL Ý TRH - administratívna budova - definítívne 
dopravné značenie - schválené 

69 Nobelova - p. Kugler - vyhradené parkovanie - schválené 
70 Rajská - CZB INVEST polyfunkčný dom - POD počas výstavby - predbežne schválené 
71 Hattalova - MÚ Nové Mesto - osadenie B31 - schválené 
72 Devínska Novä Ves - INVESTMENT CONSULTING INTERNATIONAL - 39 b.j. -

POD počas výstavby - predbežne schválené 
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73 Devínska Nová Ves - INVESTMENT CONSULTING INTERNATIONAL - 39 b.j. -
definitívne dopravné značenie - predbežne schválené 

74 Bazová - Technické služby - zabezpečenie výjazdu - osadenie D3l - schválené 
75 Pribinova, Olejkárska - Magistrát - zmena a doplnenie dopravného značenia schválené 

- uealizuje OCH 
76 Vranovská - SOU strojárske - zmena dopravného značenia - schválené 
77 Župné nám. - MÚ Staré Mesto - opatrenia na zabránenie prístupu vozidiel- schválené 
78 Farského - TPD - obchodno-prevádzk~)Vá budova - dočasné dopravrté značenie -

schválené 
79 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia komunikácie - II. etapa - POD počas výstavby 

schválené 
80 Pribinova - VaK - rekonštrukcia kanalizačného zberača - POD počas výstavby -

predbežne schválené 
81 Ferienčikova - DPS - aktualizácia vyhradených státí - trvalé dopr. zn. - schválené 
82 Palaekého - DPS - aktualizácia vyhradených státl- trvalé dopr. zn. - schválené 
83 Tobrueká - DPS - aktualizácia vyhradených státí - trvalé dopr. zn. - schválené 
84 Tuhovské MD KORATEX - výstavba OD Koratex cesty a spevnené plochy trvalé 

dopr. zn. - schválené 



• 

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava 6. 2. 2002 

č.j.: OD5fJ I 02-Mk 

Použitie dopravnýcb značiek a dopravnýcb zariadení 

lllavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v Operatívnej komisíi Oddelenia 
prevádzky dopravy Magistrátu hl m. SR Bratislavy dňa 5. 2. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 1I6 zákona NR SR č. 315/1996 Z. zo o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom Okresných dopravných inšpektorátov Okresných riaditeľstiev 
Policajného zboru v Bratislave I - V použitie dopravných značiek a dopravných zariadeni na miestnych 
komunikáciách na územi Bratislavy v zmysle bodu č. 85, 86 (predb. súhlas), 87 - 96, 98 - 101, 103, 104, 
107 - 113, 115 (predb. súhlas), 118 (predb. súhlas) a 1I9 (predb. súhlas) zápisnice č. 512002 Operatívnej 
komisie zo dňa 5.2.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

n. súhlasi 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. zo o premávke na pozemných komunikáciách 
s použitim dopravných značiek a dopravných zariadeni na účelových komunikáciách v zmysle bodu 
Č. 86 (predb. súhlas), 87,97 (predb. súhlas), 102, 103, 106, 114 (predb. súhlas), 116 (predb. súhlas), 
117 (predb. súhlas) a 120 zápisnice č. 512002 Operatívnej komisie zo dňa 5. 2. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

nl. berie na vedomie 

vzmysJe § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až m. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie v zmysle bodu č. 86 (predb.súhlas) a 105 zápisnice 
č. 5/2002 Operatívnej komisie zo dňa 5. 2. 2002, kIoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

/ 

In~~ 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vyhavuje: Ing. Mešťanik /54435087 



3 

Zápisnica Č. 512002 

zo zasadnutia Operatívnej komisie oddelenía prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešeníe dopravnej problematiky na územi mesta Bratislavy dňa 5. 2. 2002 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
Dopravný podnik 
KU Bratislava 
OÚ BA V 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 
rok 2002: 
Oddelenie cestného hospodárstva: 

Ing. Mešťanik, Ing. Blaho 
por. Ing. Kubaljak 
npor. Ing. Václav 

kpt. Mgr. Peško 
por. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
p. Glasa 
p.Darovcová 

rok 2000: 88,444,765,767,1537,1540,1578,1600,1845, 
rok2001: 1,2,22,77,78,79,109,177,178,208,234,235,236,237, 238, 239, 241, 243, 282, 284, 288, 
289,296,316,333 -336, 377, 379,427,428,430,431,471,489,516,533,534,535,568, 610, 613, 614, 
615,758,840,841,842,843,844,845,846,847,1004,1041, 1042, 1070, 1071, 1155, 1303,1304,1305, 
1309,1312,1405,1406,1446,1447,1448,1494,1496,1639, 1751, 1752, 1753, 1754, 1832, 1854, 1855 
rok2002: 2,3,4,5,6,7,8,9,35,65,66,75, 
DPB, ft. s.: 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

85 Špitálska - AC Reality - podkrovné byty Špitálska 16 - POD počas výstavby - obnova 
súhlasu z 16.10.2001 (reaJizácia 15.3.-15.7.2002) 

86 D 61, Galvaniho, Ivánska cesta - IKEA Bratislava - alternatívy ľÍešenía proviWrneho 
spojazdnenia komunikácií k otvoreníu obchodného centra IKEA - dočasné dopr. zn. -
predbežne schválené 

87 M. Sch. Trnavského - ČS PH CONOCO JET, rekonštrukcia -úprava spevnených plôch 
definitívne dopravné značeníe - schválené 

88 Tupolevova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovisko ZŤP - schválené 
89 Lietavská - MÚ Petržalka - vyhradené parkovisko ZŤP - schválené 
90 Strelnianska - MÚ Petržalka - vyhradené parkovisko zŤP - schválené 
91 Pankúchova - MÚ Petržalka - dopravné opatrenía - schválené 
92 Bohrova - MÚ Petržalka - dopravné opatrenía - schválené 
93 Hlaváčikova - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovaníe - schválené 
94 Ľ.Fullu - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - schválené 
95 Ľ.Funu - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - schválené 
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96 Veternicová - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - schválené 
97 Šancová - IDEAL MONT - prestavba podkrovných priestororv parkovisko definitívne 

dopravné značenie - predbežne schválené 
98 Vajnorská - EUROTEL - optický kábel POLUS Jarošova - POD počas výstavby -

schválené 
99 Saratovská - CECH TAXI - vyhradené parkovanie - schválené 
100 UL 29. augusta - BPS - aktualizácia vyhradených státí - schválené 
101 Griisslingova - BPS aktualizácia vyhradených státí - schválené 
102 žatevná - CONTOUR - polyfunkčný objekt - POD počas výstavby - schválené 
103 Žatevná - CONTOUR polyfunkčný objekt - definitívne dopravné značenie - schválené 
104 Kohútova - VaK - Zberač A Mlynské nivy - Kohútova - III. etapa - POD počas výstavby 

schválené 
lOS Trnavská - ČS PH OMV - POD počas výstavby - schválené 
106 Spojovacia komunikácia Panónska - Budatínska (pri TESCU) - ČS PH OMV - POD 

počas výstavby - schválené 
107 Majerníkova - OD! BA IV - presun d.z. B30 - schválené - zrealizuje OCH 
108 Pilárikova - Chez DAVID - osadenie zábran - schválené 
109 Židovská - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - schválené 
110 Zrinskeho - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - schválené 
111 Slávičie údolie - Bartókova - MÚ Staré Mesto - vyznačenie prednosti v jazde -

schválené 
112 Karloveská - RKFÚ Karlova Ves - kostol a pastoračné centrum - predčasné užívanie -

úprava dopravného značenia - schválené 
113 Svoradova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - schválené 
114 Hrebendova - Triblavina as. - rodinné domy - komunikácia a spevnené plochy - POD 

počas výstavby - predbežne schválené 
115 Kysucká - ISTROREAL - bytový dom - POD počas výstavby - predbežne schválené 
116 Einsteinova - ARAL - pripojenie ČS na okružnú križovatku pri AUP ARKU - definitívne 

dopravné značenie - predbežne schválené 
117 Einsteinova - ARAL - pripojenie ČS na okružnú križovatku pri AUPARKU POD počas 

výstavby - predbežne schválené 
118 Národný beh Devín - Bratislava - STARZ - POD počas konania akcie - predbežne 

schválené 
119 Údernícka - Kopčianska - VaK - rekonštrukcia kanalizácie - POD počas výstavby -

predbežne schválené 
120 Májová - Dolnozemská - Gettingova - OD! BA V - doplnenie dopravného značenia -

schválené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 81499 Bratislava 1 

Bratislava 18. 2. 2002 
č. j.: OD I"lI 102-Mk 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v Operatívnej komisii Oddelenia 
'prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 12. 2. 2002 

I. určuje 

podl'a § 62 ods, 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 31511996 Z. z. o premávke 
na pozenmých komuníkáciách so súhlasom Okresných dopravných inšpektorátov Okresných riaditel'stiev 
Policajného zboru v Bratislave I - V použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych 
komunikáciách na území Bratislavy v zmysle bodu č. 121, 122, 125 - 134, 136 (predb. súhlas), 137, 138 
(predb, súhlas), 139 - 146, (predb. súhlas), 151 (predb. súhlas) a 152 zápisnice č. 6/2002 Operatívnej 
komisie zo dňa 12.2. 2002, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasí 

podl'a § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 31511996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových komunikáciách v zmysle bodu 
č. 121, 123 (predb. súhlas), 124 (predb. súhlas), 135 (predb. súhlas) alSO (predb. súhlas) zápisnice 
č. 6/2002 Operatívnej komisie zo dňa 12. 2. 2002, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tohto listu, 

III. berie na vedomie 

vzmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl fi. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie v zmysle bodu č. 142, 145 a 149 (predb. súhlas) 

. zápisníce č. 6/2002 Operatívnej komísie zo dňa 12. 2. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu. O S 

roi. 17 ~ 

.!§~~ "'" ~ .... <Í._ ..... cn >t:(f) oz..: -,.... 
~~~:J,. ~ 
~'lvs~t~-4'" ~~ 

Ing. Stanislav Vajcík 
vedúci oddelenía prevádzky dopravy 

Vybavuje: Ing. Mešťaník 1 544 35 087 
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Zápisnica Č. 6/2002 

zo zasadnutia Operatívnej komisie oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 12. 2. 2002 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODlBAI 
ODlBAIl 
ODlBAIIl 
ODlBAIV 
ODlBAV 
DO,IJravný podnik 
KU Bratislava 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 
rok 2002: 
Oddelenie cestného hospodárstva: 

Ing. Mešťanik, Ing. Blaho 
por. Ing. Kubaljak 
npor. Ing. Václav 
por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. Mgr. Peško 
por. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek. 
Ing. Kratochvílová 

rok 2000: 88,444,765,767,1537,1540,1578,1600,1845, 
rok2001: 1,2,22,77,78,79,109,177,178,208,234,235,236,237, 238, 239,241,243,282,284,288, 
289,296,316,333 -336, 377, 379, 427, 428,430,431,471,489,516,533,534,535,568,610,613,614, 
615,758,840,841,842,843,844,845,846, 847, 1004, 1041, 1042, 1070, 1071, 1155, 1303, 1304, 1305, 
1309,1312,1405,1406,1446,1447,1448,1494,1496,1639, 1751, 1752, 1753, 1754, 1832, 1854, 1855 
rok2002: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 35, 65, 66, 75, 107, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

121 Ivánska cesta - IKEA - dočasné dopravné značenie pre umožnenie navážania tovaru do 
OD IKEA - schválené 5. 2. 2002 

122 Ipel'ská - ERST AV - dostavba garáží - dočasné dopravné značenie počas výstavby -
schválené 5. 2. 2002 

123 Banšelova - MČ Ružinov - vybudovanie parkovísk vo vnútri sídliska - POD počas 
výstavby - predbežne schválené 

124 Banšelova - MČ Ružinov - vybudovanie parkovísk vo vnútri sídliska - trvalé dopr. 
značenie - predbežne schválené 

125 Dulovo nám. - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - schválené 
126 Podunajská - Estónska - MČ Podunajské Biskupice - definitívne dopravné značenie (MČ 

Podunajské Biskupice po osadení schváleného dopravného značenia odstráni pôvodne 
osadenú dopravnú značku Dlla na novovybudovanej časti Estónskej ulice 
od Podunajskej pri Dome občianskej vybavenosti) - schválené 

127 Bratská - Smolenická - Magistrát - úprava SSZ - schválené 
128 Kalinčiakova - Slov. tenis. zväz - inžinierske siete - schválené 
129 Vietnamská - OTYK INVEST - inžinierske siete - schválené 
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130 Púpavová 13 - 21 - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - schválené 
131 Púpavová 22 - 26 - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - schválené 
132 Púpavová 20 - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - schválené 
133 Ferdiša Kostku - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - schválené 
134 Miletičova - Transpetrol - vyhradené parkovanie - schválené 
135 Haanova - Markop - det: dopravné značenie garáží - predbežne schválené 
136 Haanova - Markop - POD počas výstavby - predbežne schválené 
137 Zámocká - Zámocká spoločnosť - POD počas výstavby - schválené 
138 Stará vinárska - Mudr. Osvaldová - POD počas výstavby - predbežne schválené 
139 Pilárikova -MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - schválené 
140 Detvianska - Prima TAXI - vyhradené parkovanie - schválené 
141 Limbová - Prima TAXI - vyhradené parkovanie - schválené 
142 CSS Gagarinova - Tomášikova - Magistrát - úprava CSS - schválené 
143 CSS Záhradnícka - Miletičova - Magistrát - úprava CSS - schválené 
144 CSS Kazanská - Uzbecká - Magistrát - úprava CSS - schválené 
145 CSS Trnavské mýto - Magistrát - úprava CSS - schválené 

-------------

146 Jamnického - Ing. Zakucia -výstavba rodinného domu - inžinierske siete - obnova 
súhlasu z 3.5.2001 

147 Dudvážska - na vyústeni do Kazanskej - MÚ Podunajské Biskupice osadí chýbajúcu 
d.z. Cl 

148 

149 

150 

151 

152 

Trnavská - Bajkalská - OCH osadí na Trnavskej ul. v stredovom deliacom ostrovčeku 
chýbajúcu d.z. C5a. 
uL Svornosti - ITALINOX - prevádzkový areál - POD počas výstavby - predbežne 
schválené 
ul. Svornosti - ITALINOX - prevádzkový areál - definitívne dopravné značenie -
predbežne schválené 

•• 
Kopčianska Rontgenova - VaK - prepojenie vodovodu - POD počas výstavby -
predbežne schválené 
Botanická - ESSO - ČS PH - frézovanie a asfaltovanie jazdného pruhu - POD počas 
výstavby - schválené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 81499 Bratislava 1 

Bratislava 22. 2. 2002 
č. j.: OD !frf) J02-Mk 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v Operatívnej komisii Oddelenia 
prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 19. 2. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom Okresných dopravných inšpektorátov Okresných riaditeľstiev 
Policajného zboru v Bratislave I - V použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych 
komunikáciách na územi Bratislavy v zmysle bodu č. 160 - 168, 170, 172, 173, 175 - 182, 183 (predb. 
súhlas) a 184 (predb. súhlas) zápisnice č. 7/2002 Operatívnej komisie zo dňa 19. 2. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozenmých komunikáciách 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových komunikáciách v zmysle bodu 
č. 169, 174 (predb. súhlas) a. 183 (predb. súhlas) zápisnice č. 7/2002 Operatívnej komisie zo dňa 
19.2.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

III. berie na vedomie 

vzmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie v zmysle bodu č. 171 zápisnice č. 7/2002 
Operatívnej komísie ZO dňa 19. 2. 2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Ing. Mešťaník I 544 35 087 
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Zápisnica Č. 7/2002 

zo zasadnutia Operatívnej komisie oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 19. 2. 2002. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
Dopravný podnik 
KU Bratislava 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 
rok2002: 147, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 

Ing. Mešť aník, Ing. Blaho 
por. Ing. Kubaljak 
npor. Ing. Václav 
por. Ing. Ondrejec 

kpt. Mgr. Peško 
por. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
Ing. Kratochvílová, GIasa 

rok 2000: 88,444,765,767,1537,1540,1578,1600,1845, 
rok2001: 1,2,22,77,78,79,109,177,178,208,234,235,236,237, 238, 239, 241, 243, 282,284,288, 
289,296,316,333 -336, 377, 379,427,428,430,431,471,489,516,533,534,535,568, 610,613,614, 
615,758,840,841,842,843,844,845,846,847,1004, 1041, 1042, 1070, 1071,1155,1303,1304,1305, 
1309,1312,1405,1406,1446,1447,1448,1494,1496,1639, 1751, 1752, 1753, 1754, 1832, 1854, 1855 
rok 2002: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 35,65,66,75,107,148, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

153 Podkolibská - v smere jazdy z Koliby OCH pred podjazdom z Karpatskej odstráni suchú 
vegetáciu zo stipika so zn. D l a + E2b, značku B 31 otočí do pohľadu vodičov a nesprávne 
použitú dodatkovú tabuľku E 3a (50 m) pod zn. B 31 nahradí správnou značkou E 4 
(50 m); vo vyústeni podjazdu z Karpatskej do Podkolibskej upevni do pohľadu vodičov 
uvoľnené zrkadlo (pre smer jazdy z Koliby ana Kolibu) 

154 Partizánska - v smere jazdy od Palisád OCH odstráni bez náhrady za Červeňovou ulicou 
schátranú zn. D 10; v smere jazdy k Palisádam pred Červeňovou upevni do poW'adu 
vodičov vytočenú zn. B 23 b, v úseku Červeňova _ Palisády odstráni bez náhrady 
schátrané, poškodené a zosunuté zn. B 30 - 2x, E Sb a D 10 

155 Estónska - pred Hradskou (pri kvetinárstve DIANTHUS) MČ Podunajské Biskupice 
vymení schátranú a nečitateľnú zn. C l 

156 Podunajská - na vyústeni bezmennej komunikácie (prvá vpravo pri jazde po Podunajskej 
od Vrakunskej) do Podunajskej Mé Podunajské Biskupice osadí chýbajúcu zn. C l 

157 Geologická - na vyústení provizómeho predÍženia Geologickej do Podunajskej ulice (pri 
výjazde z Geokomplexu) MČ Podunajské Biskupice osadí chýbajúcu zn. C l 
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158 Podunajská - v smere jazdy k Hradskej OCH pred Bieloruskou osadí chýbajúcu zn. D la 
(na stipik nad zn. D 6a) 

159 Hradská, Podunajská, Malodunajská - podl'a náčrtku OCH a MČ Vrakuila vymenia 
schátrané a poškodené značky a doplnia chýbajúce .. 

160 Mickiewiczova - podl'a náčrtku OCH osadí dopravné značenie umožňujúce státie vozidiel 
nachodniku 

161 Sklenárova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - schválené 
162 Na križovatkách - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - schválené 
163 Azovská - Ing. Surán - parkovacie miesta - schválené 
164 Jégtlho - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - schválené 
165 Mojmírova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - schválené 
166 Trnavská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - schválené 
167 Drieňová - Chémia Bratislava a.s. - úprava dopr. značenia - schválené 
168 Botanická - ČSPH ESSO - pretláčanie pre kat. ochranu plynovodu - schválené 
169 Lazaretská - Nákupné centrum s.r.o. - Parkovacia gflľáž - doplnok def.d.zn. - schválené 
170 Nám. 1. mája - Delta Taxi - vyhradené parkovanie - schválené 
171 Bajkalská - MÚ Ružinov - inž. siete - schválené 
172 Prievozská - VaK - inž. siete - schválené 
173 Námestie SNP - Magistrát - úprava organizácie cestnej premávky (presun V7) -

schválené 
174 Mlynské nivy - p.Solčanová - parkovanie v objekte - predbežne schválené 
175 Brižitská - Ing. Kaššák - POD počas výstavby - schválené 
176 Mudroňova - GIB -I. etapa rekonštrukcie - trvalé dopr. zn. - schválené. 
177 Jaskový rad - Siniša Trifkovič - umiestnenie kontejnera na odvoz sute - dočasné dopr. 

zn. - schválené 
178 Pluhová - MiÚ Nové Mesto - úprava organizácie cestnej premávky - trvalé dopr. zn. -

schválené 
179 Pri Suchom mlyne - Slovenské telekomunikácie - rozšírenie mts - POD počas výstavby 

- schválené 
180 Dunajská, Kapucínska, Dobrovičova - BPS - umiestnenie dopravných zábran na peších 

trasách - trvalé dopr. zn. - schválené 
181 Vysoká - BPS - aktualizácia vyhradených parkovacích miest - dočasné dopr. zn. -

schválené . 
182 Vajnorská - VaK (PPP) - porucha vodovodu - POD počas opravy - schválené 
183 Nový most - HH Reavis Management - vybudovanie vjazdu na parkovisko PS 

AUP ARKU - trvalé dopr. značenie - predbežne schválené 
184 Nový most - HB Reavis Management - vybudovanie vjazdu na parkovisko PS 

AUP ARKU - POD počas výstavby - predbežne schválené 

--- -----



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
-~------------------------Primaciálrre-nám-.1;-P,-S:-Box-192;--81499-Bratislava-1----------------- ~~-~~--~~-

VEC 

Bratislava 4.3.2002 
č.j.: OD t6~ 102-Mk 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v Operatívnej komisii 
Oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 26. 2. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom Okresných dopravných inšpektorátov Okresných riaditeľstiev 
Policajného zboru v Bratislave I - V použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych 
komunikáciách na území Bratislavy v zmysle bodu č. 185,186, 187 (predb. súhlas), 192 - 199,201,203, 
210, 211 (predb. súhlas) a 213 (predb. súhlas) zápisnice č. 8/2002 Operatívnej komisie zo dňa 
26.2. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlaSÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových komunikáciách v zmysle bodu 
č. 188 (predb. súhlas), 189 (predb. súhlas), 190 (predb. súhlas), 191 (predb. súhlas), 202,204 
(predb. súhlas), 205 (predb. súhlas), 210,211 (predb. súhlas), 212 (predb. súhlas) a 213 (predb. 
súhlas) zápisnice č. 8/2002 Operativnej komisie zo dňa 26. 2. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu, 

III. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie v zmysle bodu č. 190 (predb. súhlas), 191 (predb. 
súhlas), 196, 206 a 207(predb. súhlas) zaplsmce č. 8/2002 Operatívnej komisie zo dňa 
26. 2. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

V. nes ú h I a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu č. 208 a 209 zaplsmce 
č. 8 /2002 Operatívnej komisie zo dňa 26. 2. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Ing. Mešťaník 1 544 35 087 

/" 
.iI/ 
/VC;~ 

Ing. Slislav Vajcík 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
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Zápisnica Č. 8/2002 

zo zasadnutia Operatívnej komisie oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 26. 2. 2002. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
Dopravný podnik 
KU Bratislava 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina j e priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 
rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 

p. Révay, Kubica, Ing. Machová 
por. Ing. Kubaljak 
npor. Ing. Václav 
por. Ing. Ondrejec 

kpt. Mgr. Peško 
por. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
Glasa 
p. Darovcová 

rok 2000: 88,444,765,767, 1537, 1540, 1578, 1600, 1845, 
rok 2001: I, 2, 22, 77, 78, 79, 109, 177, 178, 208, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 243, 282, 284, 288, 
289,296,316,333 - 336, 377, 379, 427, 428,430,431,471,489,516,533,534,535,568,610,613,614, 
615,758,840,841,842,843,844,845,846,847,1004, 1041, 1042, 1070, 1071, 1155, 1303,1304, 1305, 
1309,1312,1405,1406,1446,1447,1448,1494,1496, 1639, 1751, 1752,1753,1754,1832,1854,1855 
rok 2002: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 35, 65, 66, 75, 107, 148, 153, 154, 158, 159, 160, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

185 J.JonáŠa - OCH obojsmerne osadí dopr. zn. B27a (60km) 
186 Podkolibská - OK súhlasí so znovuzriadením priechodu pre chodcov tesne za vyústením 

podjazdu z Karpatskej ulice na ramene križovatky z Koliby (bude realizované dopravné 
značenie D 6a - 2x, A 11, V 7 - podľa náčrtku) 

187 Lesná - SSDZ - Rekonštr. veľvyslanectva - kanaliz. prípojka - predbežne schválené 
188 Kopčianska - BZ, spol. s r.o. - BAUMAX - definit. dopr. značenie -predbežne schválené 
189 Kopčianska - BZ, spol. s r.o .. - BAUMAX - dočasné dopr. značenie - predbežne 

schválené 
190 Panónska - BZ, spol. s r.o. - BAUMAX - križovatka DANUBIA - dočasné dopr. 

značenie - predbežne schválené 
191 Panónska - BZ, spol. s r.o. - BAUMAX - križovatka DANUBIA - definit. dopr. značenie 

- predbežne schválené 
192 Pilárikova - MČ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - schválené 
193 Chorvátska - MČ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - schválené 
194 Šoltésovej - Vontzemu - vyhradené parkovanie ZŤP - schválené 
195 Nad lomom - !MMO BANK - prepojenie vodovodu - schválené 



196 
197 
198 
199 
200 

201 
202 
203 
204 

205 

206 
207 
208 

", 209 

210 
211 
212 
213 
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Palmová, Fikusová - MČ Jarovce - kanalizácia - schválené 
Wolkrova - MČ Petržalka - vyhradené parkovanie - schválené 
Švabinského - MČ Petržalka - vyhradené parkovanie - schválené 
Hálova - MČ Petržalka - vyhradené parkovanie 3x - schválené 
Kutlíkova, Starohájska - MVDr. Vavríková - navigačný systém - súhlasné stanovisko 
s osadením systému 
Parková - SPP - rekonštr. plynovodu - schválené 
Rožňavská - MIKONA - pneuservis - definit. dopr. značenie - predbežne schválené 
Devínska cesta - VaK - prepoj vodovodu - schválené 
Trnavská cesta - Ing. Tibor Hedl - admin. prevádzkový objekt - POD počas výstavby -
predbežne schválené 
Trnavská cesta - Ing. Tibor Hedl - admin. prevádzkový objekt - parkovacie plochy -
definit. dopr. značenie - predbežne schválené 
Gagarinova - VaK - havária kanalizácie - schválené 
Hodonínska - ICT AUTO FRANCE - POD - predbežne schválené 
Bratislava II - RB REAVIS MANAGMENT - informačný a navigačný systém -
neschválené 
Bratislava IV - RB REA VIS MANAGMENT - informačný a navigačný systém 
neschválené 
Botanická - ČSPH ESSO - definitívne dopravné značenie - schválené 
Ul.Planét - PCC S.r.o. - dopravné značenie - predbežne schválené 
Cabanova - Bytoč-SK - dopravné značenie - predbežne schválené 
Trnavská cesta - KORLEA a. s. - výstavba polyfunkčného objektu - trvalé dopr. zn. -
predbežne schválené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
--------------------------------------------------- ------ -----------

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 81499 Bratislava 1 

Bratislava ll. 3. 2002 
č. j.: OD 912. 102-Mk 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v Operatívnej komisii 
Oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 5. 3.2002 

I.urČuje 

podl'a § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom Okresných dopravných inšpektorátov Okresných riaditel'stiev 
Policajného zboru v Bratislave I - V použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych 
komunikáciách na území Bratislavy v zmysle bodu Č. 218 - 227, 229 - 236,237 (predb. súhlas), 238, 240 
(predb. súhlas), 241, 242, 245 (predb. súhlas), 246 - 253, 255, 256 (predb. súhlas), 257, 259 (predb. 
súhlas), 260 - 264 a 266 - 268 zápisnice Č. 9/2002 Operativnej komisie zo dňa 5. 3. 2002, ktorá je 
neoddelitel'nou súčasťou tohto listn, 

II. s ú h I a s í 

podl'a § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadeni na účelových komunikáciách v zmysle bodu 
Č. 228, 237 (predb. súhlas), 239 (predb. súhlas), 243, 244 a 265 (predb. súhlas) zápisnice Č. 9/2002 
Operatívnej komisie zo dňa 5.3.2002, ktoráje neoddelitel'nou súčasťou tohto listu, 

ill. berie na vedomie 

v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie v zmysle bodu Č. 254, 258 a 263 zaplsmce Č. 
9/2002 Operatívnej komisie zo dňa 5.3. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Ing. Mešťaník 154435087 
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Zápisnica Č. 9/2002 

zo zasadnutia Operatívnej komisie oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 5. 3. 2002. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
Dopravný podnik 
KÚ Bratislava 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 
rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2000: 88 
rok 2001: 840, 847, 1832 

Ing. Mešťaník, Ing. Blaho, Kubica 
por. Ing. Kubaljak 
npor. Ing. Václav 
por. Ing. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. Mgr. Peško 
por. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
G1asa 
p. Darovcová 

rok 2002: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 35, 65, 66, 75, 107, 148, 153, 154, 158, 159, 160, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

214 Cesta na Senec - v križovatke s Rožňavskou a Vajnorskou ulicou v smere jazdy do mesta, 
OCH osadí chýbajúce DZ CSc do stredného ostrovčeka rozdeľujúceho Rožňavskú 
a Vajnorskú ul. 

215 Hradská - v smere jazdy od Vrakune OCH osadí chýbajúcu DZ DIa bezprostredne za 
mostom cez Malý Dunaj, pred križ. s komunikáciou vedúcou k ÚČOV 

216 ÚČOV - MÚ Vrakuňa osadí chýbajúcu DZ CI na komunikácií vedúcej od čistiacej 
stanice pred križ. s Hradskou ul. 

217 Pol'nohospodárska, Jedl'ová - MÚ Vrakuňa doplní chýbajúce DZ DIa na 
Poľnohospodárskej ul. pred križ. s Jedľovou a CI na Jedľovej ul. 

218 Landererova - v smere jazdy od Dostojevského radu OCH pred budovou Slovenskej 
poisťovne podľa náčrtku preloží zo samostatného stípika zn. D 56b (Koniec "zóny 30") na 
stíp VO (spodná hrana vo výške min. 3,0 fi, značku na stípe odsadiť vpravo) o niekoľko 
metrov v smere jazdy; z tohto stípa preloží zn. D I a + C 4e na stožiar CSS tesne nad 
návestidlá; stípik po značke D 56b OCH odstráni a odstráni poškodenie chodníka súvisiace 
s umiestnením tejto značky (chodník a pozemok pod ním je vo vlastníctve Slovenskej 
poisťovne, ktorá požaduje náhradu za umiestnenie značky) 

219 Karadžičova - v smere jazdy k Šafárikovmu námestiu OCH neodkladne osadí za 
križovatkou s Mlynskými Nivami cca 8 m za stíp so zn. D 56a (Zóna 30) na stožiar 
rýchlostného návestidla zn. B 27a (50 km) 
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220 Devínska cesta - MAGISTRÁT - ODP - zmena organizácie premávky vúseku 
Karloveská - Nad lomom - trvalé dopravné značenie - schválené 

221 Vajnorská - VaK, š.p. - oprava kanalizačného potrubia DN 300 - POD počas výstavby
schválené 

222 Klincová - Priemyselná - MÚ Ružinov - zmena organizácie dopravy - trvalé dopr. zn. -
schválené 

223 Devínska cesta - TRUBOSTAV - oprava prepadnutej časti komunikácie - POD počas 
výstavby - schválené 

224 Sputniková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopr. zn. - schválené 
225 Bardošova 9 - MÚ Nové Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopr. zn. - schválené 
226 Paprad'ová 11 - Pavol Pavlíček, Bancíkovej 9, Bratislava - vyhradené parkovanie -

dočasné dopr. zn. - schválené 
227 Priehradná - MÚ Vrakuňa - výstavba kanalizácie - POD počas výstavby - schválené 
228 Medená 22 - CESTPROJEKT - rekonštrukcia budovy garáži na Medenej u\. - definitíne 

dopravné značenie - schválené 
229 Šintavská - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopr. zn. - schválené 
230 Osuského - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopr. zn. - schválené 
231 Lachova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopr. zn. - schválené 
232 Budatínska - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopr. zn. - schválené 
233 Karloveská 35 - CESTPROJEKT - havária sekundárneho rozvodu ÚK a TÚV - POD 

počas výstavby - schválené 
234 Heydukova - MAGISTRÁT - ODP - vyhradené parkovanie + zábrany proti vjazdu 

vozidiel na chodník - schválené 
235 Hviezdoslavovo námestie - MÚ Staré Mesto - úprava povrchu Hviezdoslavovo nám. -

dopravné značenie a dopravné zariadenia - trvalé dopr. zn. - schválené 
236 Svoradova - CESTPROJEKT - rekonštrukcia kanalizácie DN 300 - POD počas výstavby 

-schválené 
237 Prístavmi - CESTPROJEKT - odbočovací a pripojovací pruh k plniacej stanicí ZP -

trvalé dopr. zn. - predbežne schválené 
238 Beckovská - CESTPROJEKT - havarijné rekonštrukcíe NTL plynovodov - POD počas 

výstavby - schválené 
239 Panonská cesta - HVB Leasing Real Estate - vnútroarealová komunikácia a odstavné 

plochy - trvalé dopr. zn. - predbežne schválené 
240 Prístavná - PPP - preložka VTL plynovodu DN 200 - POD počas realizácie - predbežne 

schválené 
241 Priehradná - Ing. Adamovský, Rajecká 38, Bratislava - zástavba rodinných domov -

POD počas vystavby - schválené 
242 Miletičova - PPP - odpojenie vodovodu - POD počas výstavby - schválené 
243 Eisteinova - PPP - Aupark - úprava dopravného značenia - trvalé dopr. zn. - schválené 
244 Drobného - PPP - úprava areálu pre Autocentrum - situácia dopravného značenia -

schválené 
245 Palkovičova - Bajzova - PPP - POD počas realizácie - predbežne schválené 
246 Botanická - PPP - havária vodovodu - POD počas výstavby - schválené 
247 Ul. Mateja Bela - MÚ Staré mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopr. zn. -

schválené 
248 Štúrova - CESTPROJEKT - priečna rozkopávka - POD počas výstavby - schválené 
249 Konventná - MÚ Staré mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopr. zn. - schválené 
250 Záhradnícka - ST, a.s. - oprava kábelovodu - POD počas výstavby - schválené 
251 Slovanská - NBS - situácia def dopr. značenia - schválené 
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252 Beskydská, Čajakova - ŽELEZNICE SR - optický kábel - POD počas výstavby -
/ schválené 

253 
254 
255 

256 

257 
258 
259 

/ 

260 
26i 

262 

263 
264 
265 

266 

267 
268 

Mlynské nivy - ŽELEZNICE SR - optický kábel - POD počas výstavby - schválené 
Šancová - ŽELEZNICE SR - optický kábel - POD počas výstavby - schválené 
Šumavská - MÚ Ružinov - návrh vyhradených parkovacích miest - dočasné dopr. zn. -
schválené 
Partizánska - Ing.Peter Zmovský - dočasné DZ počas výstavby dvoj garáže - predbežne 
schválené 
Stará Vajnorská cesta - Ing. Dr. Milan Skýva -lešenie - dočasné DZ - schválené 
Bratislavská - PPP - vodovodný prepoj DN 150 - POD počas realizácie -schválené 
Záhumenská - Ing. Dr. Milan Skýva - DZ pri výstavbe inž.sieti a spevnené plochy -
predbežne schválené 
Pernecká - Ing.Dr.Milan Skýva - vodovodná prípojka - POD počas výstavby - schválené 
Jamnického - Dlhé diely - VaK, Š.p., Bratislava - L etapa opravy kanalizačných 
poklopov - POD počas výstavby - schválené 
Jamnického - Dlhé diely - VaK, š.p" Bratislava - oprava kanalizačných poklopov 
ILetapa - schválené 
Hradská - VaK - rekonštrukcia vodovodu III. stavba - POD počas výstavby - schválené 
Kpt. Rašu - Ing. L. Benček - vyhradené parkovisko - definitívne DZ - schválené 
Strmé vŕšky - Záhorská Bystrica - Vetva C - parkovisko - trvalé dopr. zn. - predbežne 
schválené 
Hodžovo námestie - TREND TAXI - stanovište taxislužby - dočasné dopr. zn. -
schválené 
Búdková - Ing. C. Belavý - prípojky IS - POD počas výstavby - schválené 
Jánoškova - ŽSR - oprava železničného priecestia - POD počas výstavby - schválené 

Zapísala: Iveta Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Bratislava 18. 3. 2002 
č. j.: ODJf()~ 102-Mk 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v Operatívnej komisii 
Oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 12. 3. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom Okresných dopravných inšpektorátov Okresných riaditeľstiev 
Policajného zboru v Bratislave I - V použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych 
komunikáciách na území Bratislavy v zmysle bodu Č. 269 - 288, 290 - 295, 298, 300 - 311, 312 
(predb.súhlas), 313 (predb.súhlas), 314, 316, 318, 319, 321, 323 (predb.súhlas), 325, 326 (predb.súhlas) 
zápisnice Č. 10/2002 Operativnej komisie zo dňa 12. 3. 2002, ktnrá je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
listn, 

II. súhlasí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 
s použitim dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových komunikáciách v zmysle bodu 
Č. 284, 289, 299 (predb.súhlas), 313 (predb.súhlas), 317, 320, 322 (predb.súhlas), 324 (predb.súhlas) 
zápisnice Č. 10/2002 Operatívnej komisie zo dňa 12. 3. 2002, ktnráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ill. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až Ill. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie v zmysle bodu Č. 284, 315 zápisnice Č. 10/2002 
Operatívnej komisie zo dňa 12. 3. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

IV. nes ú h I a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu Č. 296, 297 zápisnice 
Č. 10/2002 Operatívnej komisie zo dňa 12. 3. 2002, ktorá je neoddeliteľnou 'časťou tohto listu. 

Vybavuje: Ing. Mešťaník 154435 087 

~~,.~~ 
~~ :~ 
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Ing~ 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
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Zápisnica Č. 10/2002 

zo zasadnutia Operatívnej komisie oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 12. 3. 2002. 

Prítomní: Magistrát 
KOI 
OOIBAI 
OOI BA II 
OOIBAIlI 
OOI BA IV 
OOIBAV 
Dopravný podnik 
KU Bratislava 
OÚBAV 
Mi Ú Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 
rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2000: 88 
rok 2001: 840, 847, 1832 

Ing. Mešť aník, Ing. Blaho, Kubica 
por. Ing. Kubaljak 
npor. Ing. Václav 
por. Ing. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. Mgr. Peško 
por. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
Glasa, Ing.Kratochvílová 
p. Darovcová 

rok 2002: 2,3,4,5,6,7,8,9,35,65,66,75, 107, 148, 153, 154, 158, 159, 160, 185,214,215,218,219, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

269 Jesenského - MÚ Staré Mesto - úprava vodorovného dopravného značenia - schválené 
7.3.2002 

270 Bartoškova - MÚ Nové Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 

271 Líščie nivy 3x - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 

272 Rumančeková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 

273 Astrová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - schválené 
274 Pavla Horova - MÚ Devínska Nová Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 

značenie - schválené 
275 Štefana Králika - MÚ Devínska Nová Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 

značenie - schválené 
276 Jašíkova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - schválené 
277 Krížna - Magistrát - zmena radiaceho priestoru pred Legionárskou - trvalé dopravné 

značenie - schválené 
278 Bílikova Č. 6-8 - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 

schválené 



279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

(y 287 

~ 288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 
297 
298 

299 

300 

301 

302 

303 
304 
305 
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Batkova č.7 - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 
Ulica K.Adlera č.7-15 - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 
značenie - schválené 
Nejedlého č.53-63 - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
-schválené 
Bullova č.21-23 - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie
schválené 
Bullova 23-25 - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 
Einsteinova - INCHEBA - projekt dočasného dopravného značenia počas konania 
výstavy Coneco - schválené 
Staromestská - Magistrát ODP - zmena dopravné značenia - trvalé dopravné značenie -
schválené 
Mudroňova - CECH TAXI - vyhradené parkovanie Cech Taxi - lmiesto - dočasné 
dopravné značenie - schválené 
Víťazná - Zdena Žitná, Andrea Lednárová - zriadenie prípojok vody a kanalizácie - POD 
počas prác - dočasné dopravné značenie - schválené 
Jurkovičova - Ing.Peter Tekula - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 
Pražská - MZV - SR - zriadenie stÍpikov s reťazami - trvalé dopravné značenie -
schválené 
Limbová - Magistrát OPD - zmena dopravného značenia, pozdÍžne parkovanie - trvalé 
dopravné značenie - schválené 
Gercenova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 
Tupolevova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 
Mlynarovičova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 
Toryská 21 - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 
Toryská 17 - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 
Rajecká 26 - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - neschválené 
Bodvianska 17 - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - neschválené 
Suché mýto - CESTPROJEKT - prekládka vodovodu DN 200 - SO 102 - POD počas 
výstavby - schválené 
Devínska Nová Ves - CESTPROJEKT - nová komunikácia v areáli - trvalé dopravné 
značenie - predbežne schválené 
Ul.Fraňa Kráľa - Holandské veľvyslanectvo - zriadenie zábradlia - trvalé dopravné 
značenie - schválené 
Ivánska cesta, Bulharská - ODI Bratislava II. - trvalé dopravné značenie (osadenie 
značiek na Ivanskej ceste zabezpečí OCH) - schválené 
Za sokolovňou, Banícka, Okánikova - VaK, Š.p., Bratislava - oprava kanalizačných 
poklopov - POD počas výstavby - schválené 
Ostravská - CESTPROJEKT - pripojka plynu - POD počas výstavby - schválené 
Sliačska cesta - ŽSR - optický kábel pre ŽSR II. etapa - POD počas výstavby - schválené 
Mikulášska-Židovská - CESTPROJEKT - prípojka vodovodu a kanalizácie - POD počas 
výstavby - schválené 
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307 

308 
309 

310 
311 

312 

313 

314 
315 

," 316 
317 

318 
319 
320 

321 

322 

323 

324 

325 
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Hviezdoslavovo nám.-Straková - MÚ Staré Mesto - upresnenie textu dopr. značky D 57a, 
D 57b - schválené 
Švantnerova - VaK, š.p., Bratislava - oprava kanalizáčných poklopov - POD počas 
výstavby - schválené 
Mýtna, Radlinského - ŽSR - optický kábel - POD počas výstavby - schválené 
Trnavské mýto-Krížna - DP a.s., Bratislava - výmana koľajového oblúka ET - POD 
počas výstavby - schválené 
Wolkrova - MÚ Petržalka - dopravné koly - trvalé dopravné značenie -schválené 
Nábr.arm.gen.Ľ.Svobodu-Žižkova - DP a.s., Bratislava - výmena koľajového oblúka ET 
- POD počas výstavby - schválené 
Košická - PPP - komunikácie a spevnené plochy - POD počas výstavby - predbežne 
schválené 
Košická - PPP - komunikácie a spevnené plochy - trvalé dopravného značenie -
predbežne schválené 
Devín - PPP - národný beh Devín - Bratislava - POD počas konania akcie - schválené 
Trnavská cesta - ODI Bratislava II - trvalé dopravané značenie - schválené 
lljušinova - PPP - pripojka kanalizácie - POD počas výstavby - schválené 
Rožňavská cesta - PPP - zmena stavby pred dokončením - trvalé dopravné značenie -
schválené 
Slovnaftská - PPP - oprava železničného priecestia - POD počas výstavby - schválené 
Eisnerova - ŽSR - optický kábelII.etapa - POD počas výstavby - schválené 
Račianska - DP a.s., Bratislava - zrušenie koľajovej výhybky a križ."CO koľaj"- POD 
počas výstavby - schválené 
Gaštanová, Valašská, Hyrošova, Západný rad, Pri habánskom mlyne - ST, a.s. -
rozšírenie MTS Gaštanová - POD počas výstavby - schválené 
Svoradova - GRADO PLUS s.r.o. - nadstavba a rekonštrukcia Svoradova 2 - definitívne 
dopravné značenie - predbežne schválené 
Čulenova - Ing.Dr. Skýva - parkovacie miesta - dočasné dopravné značenie - predbežne 
schválené 
Čulenova - Ing.Dr. Skýva - parkovacie miesta - trvalé dopravné značenie -predbežne 
schválené 
Revolučná - Michal Autal, Levočská 11, Bratislava - kanalizačná prípojka - POD počas 
výstavby - schválené 
Kulíškova, Mojmírova - BSS s.r.o., Bratislava - nadstavba obytného domu - návrh 
riešenia statickej dopravy - trvalé dopravné značenie - predbežne schválené 
Antolská - OK ruší pre OCH úlohy: 
- 88/2000 - zariadenie CSS pri IUVENTE nebolo doposiaľ vybudované, 
- 840/2001 - realizáciu dopravného značenia zabezpečila NsP Petržalka 

Zapísala: Iveta Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava 19. 3. 2002 
č.j.: oDlfIJ 102-Mk 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v Operatívnej komisii 
Oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. ro. SR Bratislavy dňa 19. 3. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom Okresných dopravných inšpektorátov Okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru v Bratislave I - V použitie dopravných značiek a dopravných 
zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy v zmysle bodu Č. 329, 331 - 343, 
345, 346, 348 - 351, 353, 355, 356, 358 (predbežný súhlas), 359 (predbežne schválené), 361 
(predbežne schválené), 363 (predbežne schválené), 365 - 368, 372 - 378, 380 zápisnice Č. 
11/2002 Operatívnej komisie zo dňa 19.3.2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlaSÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách v zmysle bodu Č. 332, 342, 344, 350, 352, 354 (predbežne schválené), 357 
(predbežne schválené), 358 (predbežne schválené), 360, 361 (predbežne schválené), 362 
(predbežne schválené), 371 (predbežne schválené), 379 zaplsmce Č. 11/2002 Operatívnej 
komisie zo dňa 19 3.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ill. berie na vedomie 
vzmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách 1. až lIT. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie v zmysle bodu Č. 328, 347, 350, 369, 370, 381 -
384 zápisnice č. 11/2002 Operatívnej komisie zo dňa 19. 3. 2002, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasť ou tohto listu, 

IV. nes ú h I a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu Č. 330 zaplsmce 
Č. 11/2002 Operatívnej komisie zo dňa 19. 3. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

;14 Ing.S~ík 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Ing. Mešťaník 154435 087 
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---- --- - - ---- - ---- -- - - - - -- - -- -- -- --- - --- ------ --- -- - ---------- ----

Zápisnica Č. 11/2002 

zo zasadnutia Operatívnej komisie oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 19. 3. 2002. 

Prítomní: Magistrát 
KOI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBAV 
Dopravný podnik 
KU Bratislava 
OÚBAV 
Mi Ú Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 
rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2001: 847, 1832 

Ing. Mešť aník, Ing. Blaho, Kubica, IIIová 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Ing. Václav 
por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. Mgr. Peško 
por. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p. Pek 
G\asa, Ing.Kratochvílová 

rok 2002: 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,35,65,66,75, 107, 148, 153, 154, 158, 159, 160, 185,214,215,218,219, 
301,315, 
DPB, a. s. : 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

328 Potočná - OK na základe požiadavky SHMÚ súhlasí so zmenou jestvujúcej d.z. BI + E 
(okrem mestských lesov) na hranici lesoparku za d.z. B3 aE (okrem vozidiel mestských 
lesov, SHMÚ, zásobovania SHMÚ, zamestnancov SHMÚ a vozidiel s povolením odboru 
PPLH OÚ Bratislava III). Súhlas je podkladom pre určenie použitia d.z. Okresným úradom 
Bratislava III 

329 Nám. Ľ. Štúra - OK súhlasí s umiestnením dočasných autobusových zastávok Nám. Ľ. 
Štúra a Umelecká záhrada pre elektr.výluku Dúbravka. Odsúhlasené OK dňa 3.4.2001. 

330 Einsteinova - OK nesúhlasí s požiadavkou E. Jančovej o zriadení zastávky nočného spoja 
autobusu č.S07 pred Auparkom 

331 Šintavská - Budatínska - na základe požiadavky OD! Bratislava V. OCH v najkratšom 
čase obnoví vodor.dopr.značenie v križovatke Šintavská-Budatínska (pri Tescu) a jazdné 
pruhy vyznačí reflexnými klincami 

332 Ľanová, Paprad'ová - MALSTAV - polyfunkčný bytový areál - trvalé dopravné 
značenie -schválené 

333 Miletičová - Ing,Michal Kalinay -- vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 

334 Rumančeková 12 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 
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335 Levická 1 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -schválené 
336 Trebišovská 2 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

schválené 
337 Sedmokrásková 6 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

schválené 
338 Jégeho 17 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

schválené 
339 Ružová dolina - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

schválené 
340 Zimná 2 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -schválené 
341 Meteorová 7 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

schválené 
342 Nové záhrady - CESTPROJEKT - 2 x VN, TS a NN rozvody - dopravné značenie počas 

výstavby - schválené 
343 Karpatská, Beskydská - CESTPROJEKT - havárijné rekonštrukcie NTL plynovodov -

dopravné značenie počas výstavby - schválené 
344 Ivánska cesta - Denis Svoboda - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

schválené 
345 Farského - TDP, spol s r.o. - obchodno-prevádzková budova - dočasné dopravné 

značenie - schválené 
346 Ivánska cesta - SIEMENS - vybudovanie CSS (zariadenie) - schválené 
347 Panónska, Einsteinova - PPP - vjazd do parkoviska PS - dopravné značenie počas 

výstavby - schválené 
348 Djušinova - PPP - prípojka plynu - dopravné značenie počas výstavby - schválené 
349 Trenčianska - PPP - rekonštrukcia vodovodu - dopravné značenie počas výstavby -

schválené 
350 Trnavská, Bajkalská, Ondavská, Prešovská, Sartorisova, Líščie nivy, Záhradnícka

ST, a.s. - rozšírenie mts Líščie nivy, II.stavba - dopravné značenie počas výstavby -
schválené 

351 Ulica Za Farou - CESTPROJEKT - rekonštrukcia vodovodu (predb.súhlas 21.11.2000) -
dopravné značenie počas výstavby - schválené 

352 Budatínska - Národný bezpečnostný Úrad - výmena dodatkovej tabule - trvalé dopravné 
značenie -schválené 

353 K1imkovičova 2 all-U - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 
značenie - schválené 

354 Opletalova - DK DEVELOPMET - účelová komunikácia - trvalé dopravné značenie -
predbežne schválené 

355 Ulica K. Adlera 34 - 36 - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 
značenie - schválené 

356 Tranovského 6 - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 

357 Tomašikova - STAV TRADE spol. s r.o., Bratislava - pozemné komunikácie - trvalé 
dopravné značenie -predbežne schválené 

358 Viedenská cesta - OLYMPIA, v.o.s., Bratislava - obnova budovy AU CAFÉ, parkovisko 
a spevnené plochy - trvalé dopravné značenie - predbežne schválené 

359 Na vlkovkách - MÚ Záhorská Bystrica - oprava komunikácie - trvalé dopravné značenie 
- predbežne schválené 

360 Černyševského - CTH REAL spol. s r.o. - terénne úpravy, cesty a spevnené plochy -
trvalé dopravné značenie - schválené 
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361 Ul. I. Bukovčana, J. Poničana - ICl, spol. s r.O., Bratislava - úprava parkoviska a 
chodníka - trvalé dopravné značenie - predbežne schválené (OK súčasne ruší súhlas s POD 
prerokovaným 29. 1. 2002 pod bodom 72) 

362 Tomášikova - STAV TRADE spol. s r.o., Bratislava - pozemné komunikácie - dočasné 
dopravné značenie - predbežne schválené 

363 Beskydská - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 

364 Svoradova - GRADO PLUS spol s r.o. - nadstavba a rekonštrukcia - dopravné značenie 
počas výstavby- predbežne schválené 

365 Povraznícka - MÚ Staré mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 

366 Lehotského - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 

367 Pilárikova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 

368 Škarniclova - Zámocká spoločnosť a. s. - realizácia inžinierskych sietí - dočasné dopravné 
značenie - schválené 

369 Šancová - Magistrát OCH - oprava povrchu v úseku zastávky MHD - dopravné značenie 
počas výstavby - schválené 

370 Brnianska - Magistrát OCH - oprava povrchu v úseku zastávky MHD (súhlas 10.4.2001) 
- dopravné značenie počas prác - schválené 

371 Ul. J Hagaru - MEOPTIS spol. s r.o., Bratislava - parkovisko - trvalé dopravné značenie 
- predbežne schválené 

372 Šafárikovo nám. - Magistrát OCH - oprava povrchu v úseku zastávky Ml-ID - dopravné 
značenie počas výstavby - schválené 

373 Košická - METRO, a.s., Bratislava - hromadný výrub stromov - dopravné značenie počas 
prác - schválené 

374 Košická - METRO a.s., Bratislava - hromadný výrub stromov - dopravné značenie počas 
prác - schválené 

375 Palisády - VaK, Š.p. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 
výstavby - schválené 

376 Veternicová - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 

377 Ul. H. Meličkovej č.l - 5 - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 
značenie - schválené 

378 Ul. Nad lúčkami č. 45 - 55 - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné 
dopravné značenie - schválené 

379 Dúbravská cesta - J&T Global - dočasný vjazd do hromadných garáží - predbežne 
schválené 

380 Mudroňova - Ing. Dr. Skýva - rekonštrukcia Mudroňova ulica - trvalé dopravné značenie 
- schválené (OK súčasne ruší súhlas s POD prerokovaným 19. 2. 2002 pod bodom 176) 

381 Rožňavská - Magistrát OCH - oprava povrchu medzi Slovinskou a Rádiovou ulicou -
dopravné značenie počas prác - schválené 

382 Rožňavská - Magistrát OCH - oprava povrchu v úseku zastávky MHD a jazdného pruhu 
pri križ. Slovinská - dopravné značenie počas prác - schválené 

383 Trnavská cesta - Miletičova - Magistrát OCH - oprava povrchu v úseku zastávky MHD 
- dopravné značenie počas prác - schválené 

384 Trnavská cesta - Magistrát OCH - oprava povrchu jazdného pruhu (Trnavská cesta za 
Palkovičovou ul.) - dopravné značenie počas prác - schválené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
.............. ---- ·------··------·Pi'imaciáirrenár/l;-1;-·P,--o.-Box·1g.Z,--81499-Bratisiava-1- ..... ..------.---- ... 

Bratislava 8. 4. 2002 
č. j.: oD1flY /02-Mk 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v Operatívnej komisii 
Oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. nl. SR Bratislavy dňa 26. 3.2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozenmých komunikáciách so súhlasom Okresných dopravných inšpektorátov Okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru v Bratislave I - V použitie dopravných značiek a dopravných 
zariadeni na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu Č. 386, 387, 388 (predb. 
súhlas), 389 - 410,412,413 (predb. súhlas), 415,416,418 (predb. súhlas), 419,420 (predb. 
súhlas), 421, 423 - 427,428 (predb. súhlas), 429 (predb. súhlas), 432 (predb. súhlas), 433 
(predb. súhlas), 435 (predb. súhlas), 436 (predb. súhlas) a 437 - 440 zaplsmce 
Č. 12/2002 Operatívnej komisie zo dňa 26. 3. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

n. súhlasí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozenmých 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadeni na účelových 

komunikáciách podľa bodu Č. 414 (predb. súhlas), 417 (predb. súhlas), 430 (predb. súhlas), 
431 (predb. súhlas) a 434 zápisnice Č. 12/2002 Operatívnej komisie zo dňa 26. 3. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

III. beri.e na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozenmých komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadeni 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územim .. 
alebo územim určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 411, 414 (predb. súhlas), 417 
(predb. súhlas), 418 (predb. súhlas) a 420 (predb. súhlas) zápisnice Č. 12/2002 Operatívnej 
komisie zo dňa 26. 3. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

IV. nes ú h I a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadeni podľa bodu č. 422 zaplsmce 
Č. 12/2002 Operatívnej komisie zo dňa 26. 3. 2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

/' ,!~~O s: e~ 
X; '1- r: CD)" 

~ /~ 7ľ~lv.' ?--{}'::>.;;,.'" 
/ /f.t SKI' 

Ing. Stamslav Vajcík - "'-
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Ing. Mešťanik / 544 35 087 
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Zápisnica Č. 12/2002 

zo zasadnutia Operatívnej komisie pri Oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešeníe dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 26. 3. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODI BA IV 
ODIBAV 
Dopravný podnik 
KU Bratislava 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 
385 rok2002: 147, 155, 156, 157, 159, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2001: 847, 

Ing. Mešťaník, Ing. Machová, Ing. Blaho, 
p. Kubica, p. Illová, 
por. Ing. Kubaljak 
npor. Ing. Václav 
por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. Mgr. Peško 
por. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
Ing.Kratochvílová 
Darovcová 

rok2002: 107, 158, 159, 160, 185,214,215,218,219,301,315,331, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

385 Budyšínska - do Račianskej ulice MÚ Nové Mesto osadí nad existujúcu C4b chýbajúcu 
C2 

386 Jesenského - SUPER TAXI - 2 boxy taxi - dočasné dopravné značenie - schválené 
387 Krížna - TERMING spol. s r.o. - pokládka asfaltu - dopravné značenie počas výstavby

schválené 
388 Staromestská - Magistrát ODP - úprava organizácie cestnej premávky (situácie 4x) -

trvalé dopravné značenie - predbežne schválené 
389 Krížna - Magistrát ODP - oprava cestnej svetelnej signalizácie - dočasné dopravné 

značenie - schválené 
390 Wolkrova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

schválené 
391 Zadunajská - SUPER TAXI - 2 boxy taxi - dočasné dopravné značeníe - schválené 
392 Jiráskova - MÚ Petržalka - parkovisko - trvalé dopravné značenie - schválené 
393 29.augusta - SUPER TAXI - 2 boxy taxi - dočasné dopravné značeníe - schválené 
394 Štúrova - Magistrát ODP - oprava povrchu komunikácie - dopravné značenie počas 

výstavby - schválené 
395 Bottova - PPP - havária kanalizácie - dopravné značeníe počas výstavby - schválené 
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396 Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Rázusovo nábrežie - DPB - oprava električkovej trate 
- dopravné značenie počas výstavby - schválené 

397 Okánikova - Ing.Miroslav Chajmovský - MANAG - bytový dom kanalizačná prípojka -
dopravné značenie počas výstavby - schválené 

398 Karpatská - MÚ Staré Mesto - oprava budovy, azylový dom - dopravné značenie počas 
výstavby - schválené 

399 Košická - METRO a.s. - hromadný výrub stromov - dopravné značenie počas výstavby -
schválené 

400 Botanická - SUPER TAXI - 2 boxy taxi - dočasné dopravné značenie - schválené 
401 ul. M. Sch. Trnavského - SUPER TAXI - 1 box taxi - dočasné dopravné značenie -

schválené 
402 Budatínska - VaK, Š.p. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 

výstavby - schválené 
403 Karpatská - Beskydská - SPP - rekonštrukcie plynovodov - dopravné značenie počas 

výstavby - schválené 
404 Rusovská - Kopčianska - VaK, Š.p. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné 

značenie počas výstavby - schválené 
405 Pri suchom mlyne - ST, a.s. - pokládka telefónnych káblov - dopravné značenie počas 

výstavby - schválené 
406 Suché mýto - ZIPP - polyfunkčný dom - dopravné značenie počas výstavby - schválené 
407 Nám. 1. mája čo 3 - MUDr. Hirjaková - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 

značenie -schválené 
408 Hradská - SUPER TAXI - 2 boxy taxi - dočasné dopravné značenie - schválené 
409 Kohútová, Gemerská - VaK, Š.p. - rekonštrukcia kanalizácia - dopravné značenie počas 

výstavby - schválené 
410 Dunajská - Ing. Ján Tomko - obnova objektu Dunajská 54 - napojenie inž.sietÍ -

dopravné značenie počas výstavby - schválené 
411 Pristavný most - Slovenská správa ciest - oprava ozubu č.l a čA - dopravné značenie 

počas výstavby - schválené 
412 Zochova - STUDIAL spol. s r.o. - dopravné značenie počas výstavby - schválené 
413 Fadrnszova - CESTPROJEKT - oprava HY prípojky - dopravné značenie počas výstavby 

- predbežne schválené 
414 Rožňavská - Ing. Ján Tomko - napojenie areálu firmy FIDES na inž. siete (schválené dňa 

12.3.2002) - dočasné dopravné značenie 
415 Bratislavská - Ing. Andrej Orolin - plynová prípojka - dopravné značenie počas výstavby 

- schválené 
416 Kremel'ská - Milica Holeková - prípojky inž.sieti - dočasné dopravné značenie počas 

výstavby - schválené 
417 Rožňavská - Ing. Ján Tomko - napojenie arálu firmy FIDES (schválené dňa 12.3.2002) -

trvalé dopravné značenie 
418 Nám. Hrdinov - MÚ Rača - rekonštrukcia križovatky - dopravné značenie počas 

výstavby - predbežne schválené 
419 Vajanského nábrežie - VaK, Š.p. - rekonštrukcia kanalizačného zberača - dopravné 

značenie počas výstavby - schválené 
420 Nám.Hrdinov - MÚ Rača - rekonštrukcia križovatky - trvalé dopravné značenie -

predbežne schválené 
421 Levická - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - schválené 
422 Liščie nivy - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

neschválené 
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Rumančeková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 
Sinokvetná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 
Pavlovova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 
Papraďová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 
Jadrová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - schválené 
Prešovská - CESTPROJEKT - oprava horúcovodu - dopravné značenie počas výstavby -
predbežne schválené 
Radničné nám. - MÚ Ružinov - obnova Radničného nám. (komunikácie a parkoviská) -
trvalé dopravné značenie - predbežne schválené 
Slovnaft - Slovnaft - výstavba časti oplotenia a komunikácie s vrátnicou - dočasné 
dopravné značenie - predbežne schválené 
Slovnaft - Slovnaft - výstavba časti oplotenia a komunikácie s vrátnicou - trvalé dopravné 
značenie - predbežne schválené 
Radničné nám. - MÚ Ružinov - obnova Radničného nám. (komunikácie a parkoviská) -
dopravné značenie počas výstavby - predbežne schválené 
Čulenova - Ing. Dr. Milan Skýva - výstavba parkovacích tniest - dopravné značenie počas 
':,Ýstavby - predbežne schválené 
Culenova - Ing. Dr. Milan Skýva - výstavba parkovacích tniest - trvalé dopravné 
značenie - predbežne schválené 
Baltská - KOMPLETING s. r. o. - výstavba bytového domu Baltská Ol - POD počas 
výstavby - predbežne schválené 
Baltská - BSS s. r. o. - výstavba bytového domu Baltská 02 - POD počas výstavby -
predbežne schválené 
Starohorská - NBS - výstavba budovy NBS - úprava dopravného značenia vo vyústení 
Slovanskej ulice - trvalé dopr. zn. - schválené 
Zámocká - GARDEN s. r. o. - úprava dopravného značenia - trvalé dopr. zn. - schválené 
Beskydská - Nagy Štefan - vyznačenie dopravného tieňa - trvalé dopr. zn. - schválené 
Šafárikovo námestie, Dobrovičova - podľa náčrtku OCH vyznačí vodorovným značením 
V 7 priechod pre chodcov popri stÍpikoch zabraňujúcich prejazd z Dobrovičovej ulice 

Zapísala: I. Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
- -----

--Primacfarnenám.1~--P~D~Bo)Cf9Z.-ffr-4-g9-Bratislava-1------

Bratislava 12. 4. 2002 
č. j.: OD t/rj} /02-Mk 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v Operatívnej komisii 
Oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 9. 4. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom Okresných dopravných inšpektorátov Okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru v Bratislave I - V použitie dopravných značiek a dopravných 
zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu Č. 444, 445 (predb. 
súhlas), 446, 447, 449 - 451,453 - 455, 456 (predb. súhlas), 457 - 460,461 (predb. súhlas), 462 
(predb. súhlas), 463, 464 (predb. súhlas), 465 (predb. súhlas), 466 - 468, 470, 471 - 473, 476 
(predb. súhlas), 477 (predb. súhlas), 478 - 487, 488 (predb. súhlas), 489 - 502 a 504 - 508 
zápisnice Č. 13/2002 Operatívnej komisie zo dňa 9. 4. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu, 

II. súhlasí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 452, 457, 468, 474, 476 (predb. súhlas), 477 (predb. súhlas) a 503 
(predb. súhlas) zápisnice Č. 13/2002 Operatívnej komisie zo dňa 9. 4. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

m. berie na vedomie 
v zmysle § II O písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 446, 448, 450, 451, 469 a 475 
zápisnice Č. 13/2002 Operatívnej komisie zo dňa 9. 4. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu. 

~'2>\O Sly 

~ n: 1<»1' 
'lLJ c: ,~ ).-:< 
2' ;t?! c:-l ::- ~:I 
;: '-i ;::J\-,! e !l 

<, ~/, • 

tt 
~/VSi(' ~« .. ~. 'oi;-"" 

, A fi ~ 

. -'~ -4-

Ing. S slav Vajcík 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Ing. Mešťaník /59356 185 
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Zápisnica Č. 13/2002 

zo zasadnutia Operatívnej komisie pri Oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 9.4.2002. 

Pritomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ Bratislava 
OÚBAV 
Mi Ú Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 
385 rok 2002: 147, ISS, 156, 157, 159,385, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2001: 847, 
rok2002: 160,331,440, 
DPB, a. s. : 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

Ing. Mešťaník, Ing. Blaho, p. Kubica 
por. Ing. Kubaljak 
npor. Ing. V ác1av 
por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
p. Glasa 

441 Vajnorská - z mesta pred ulicou Za stanicou - OCH osadí chýbajúcu DIa 
442 Rybničná - od Rače pred Vajnorami - OCH osadí chýbajúcu D54a 
443 Červeňova - pred priechodom pre chodcov v strednej časti ulice OCH osadí chýbajúci 

stípik so zn. D 6a 
444 Miletičova - v smere jazdy ku Záhradníckej pred križovatkou so Šumavskou OK ruší 

súhlas s umiestnením značiek D 12 s dodatkovou tabuľkou ,,5 miest TRANSPETROL" 
aD 12 so symbolom O l; odstránenie značiek zabezpečí na základe dohody s OD - MG 
Transpetrol 

445 Mliekárenská - Bratislavská teplárenská - oprava HV prípojky - POD počas výstavby -
predbežne schválené 

446 Senecká - SSC - oprava diaľničného mosta na vetve A privádzača Bratislava - Senec -
POD počas výstavby - schválené 

447 Farebná - SPP - rekonštrukcia NTL plynovodov Prievoz - II. etapa - POD počas 
výstavby - schválené 

448 Dial'nica D61 - križovatka Vajnory - SSC - II. a III. etapa - POD počas výstavby -
schválené 

449 Barónka - SPP - havarijné rekonštrukcie plynovodov - POD počas výstavby - schválené 
450 Rača - MÚ Rača - hody 2002 - dočasné dopravné značenie - schválené 
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451 Rača - MÚ Rača - cyklistické preteky MEMORIÁL V. Ružičku - dočasné dopravné 
značenie - schválené 

452 Račianska - SUPER TAXI - vyhradené parkovanie - schválené 
453 Bzovícka - SUPER TAXI - vyhradené parkovanie - schválené 
454 Prešovská - VaK - oprava poklopov - I. etapa - dočasné dopravné značenie - schválené 
455 Priekopy - VaK - oprava kanalizačných poklopov - dočasné dopravné značenie -

schválené 
456 Mlynské Nivy - Spp - rekonštrukcia VTL plynovodu - II. etapa - POD počas výstavby -

predbežne schválené 
457 Polianky - Sloboda zvierat - útulok - prípojky IS - POD počas výstavby - schválené 
458 Plynárenská - VaK - oprava kanalizačných poklopov I. a II. etapa - dočasné dopravné 

značenie - schválené 
459 Šulekova - VaK - oprava kanalizačných poklopov - dočasné dopravné značenie -

schválené 
460 Suché mýto - EUROPEUM BUSSINES CENTER - polyfunkčný objekt - POD počas 

výstavby - schválené 
461 Rajská - Bratislavská teplárenská - oprava rozvodov KYJEV - POD počas výstavby -

predbežne schválené 
462 Budyšínska - Bratislavská teplárenská - oprava horúcovodu - POD počas výstavby -

predbežne schválené 
463 Ružinovská, Tomášikova - Magistrát - oprava komunikácie - POD počas opravy -

schválené 
464 Žabotova - ŽSR - rekonštrukcia .železničného mosta - POD počas výstavby - predbežne 

schválené 
465 Žabotova - ŽSR - rekonštrukcia železničného mosta - definitívne dopravné značenie -

predbežne schválené 
466 Mlynské nivy - Palivá Bratislava - úprava železničného priecestia - POD počas výstavby 

- schválené 
467 Radlinského - BSRS - rekonštrukcia prízemia - POD počas výstavby - schválené 
468 Bodrocká - MÚ Podunajské Biskupice - malometrážne byty - definitívne dopravné 

značenie - schválené 
469 Trnavská - OMV - ČS PHM - POD počas výstavby - schválené 
470 Hradská - p. Adamovičová - vyhradené parkovanie - schválené 
471 Továrenská - Bratislavská teplárenská - horúcovodná prípoj ka Továrenská ulica - POD 

počas výstavby - predbežne schválené 
472 Shoping park Bratislava - IKEA - cestná svetelná signalizácia - I. etapa - POD počas 

výstavby - schválené 
473 Shoping park Bratislava - IKEA - cestná svetelná signalizácia - I. etapa - definitívne 

dopravné značenie - schválené 
474 Shoping park Bratislava - IKEA - komunikácie - definitívne dopravné značenie -

schválené 
475 Gagarinova - OCH - oprava zastávky - dočasné dopravné značenie - schválené 
476 Baltská - BSS - bytový dom Baltská 01 - komunikácie - definitívne dopravné značenie -

predbežne schválené 
477 Baltská - BSS - bytový dom Baltská 02 - komunikácie - definitívne dopravné značenie -

predbežne schválené 
478 Prievozská - OCH - oprava zastávky - dočasné dopravné značenie - schválené 
479 Baníkova - Karloveská - OCH - oprava ramena križovatky - POD počas výstavby -

schválené 
480 Kukuričná - MÚ Nové Mesto - osadenie B31 - schválené 
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481 Rajská, Cintorínska - Nákupné centrum - garáž a admin. budova - prípojka kanalizácie 
- POD počas výstavby - schválené 

482 Na Riviere - p. Chovanec - rekonštrukcia RD - parkovisko - POD počas výstavby -
schválené 

483 Zvončeková - p. Marko - napojenie na verejnú kanalizáciu - POD počas výstavby -
schválené 

484 Bojnická - MÚ Nové Mesto - prístupová komunikácia k sociálnym bytom - zmena Cl na 
C2 - schválené 

485 Gavlovičova - MÚ Nové Mesto - zmena organizácie dopravy - schválené 
486 Stromová - MÚ Nové Mesto - nadstavba OS Stromová - dočasné dopravné značenie -

schválené 
487 Dohnányho - OZK Service - vyhradené parkovanie - schválené 
488 Trnavské mýto - Magistrát - úprava pre zriadenie niky BUS na Krížnej - predbežne 

schválené 
489 Líščie nivy - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - schválené 
490 Haburská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - schválené 
491 Š. Králika - MÚ Devínska Nová Ves - vyhradené parkovanie - schválené 
492 Tolstého - MILENN1UM FINANCIAL SERVICES - vyhradené parkovanie - schválené 
493 Palisády - Kuzmányho - Magistrát - zmena dopravného značenia - schválené 
494 Zochova - Šebo - vyhradené parkovanie - schválené 
495 Karloveská - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - schválené 
496 Borská - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - schválené 
497 Suchohradská - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - schválené 
498 Majerníkova - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - schválené 
499 Trnavské mýto - DPB - výmena koľajového oblúka - dočasné dopravné značenie -

schválené 
500 Račianske mýto - ŽSR - optický kábel - dočasné dopravné značenie - schválené 
501 Suchá - p. Loviška - prípojky IS - POD počas výstavby - schválené 
502 Ventúrska - BOLTON s. r. o. - prípojky IS - POD počas výstavby - schválené 
503 Panónska - 7 PLUS s. r. o. - označenie parkoviska - trvalé dopr. zn. - predbežne 

schválené 
504 Hollého - BPS - aktualizácia vyhradených park. miest - trvalé dopr. zn. - schválené 
505 Štúrova - BPS - aktualizácia vyhradených park. miest - trvalé dopr. zn. - schválené 
506 Romanova - MH - ODP - zmena organizácie dopravy - trvalé dopr. zn. - schválené 
507 Odbojárov - SUPER TAXI s. r. 0.- stanovište taxislužby - dočasné dopr. zn. - schválené 
508 Vysoká - SUPER TAXI s. r. 0.- stanovište taxislužby - dočasné dopr. zn. - schválené 

Zapísal: mjr. Ing. Adamkech, Ing. Mešťaník 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava 22.4.2002 
č. j.: OD 1691/02-Mk 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 16. 4. 2002 

I. určuje 

podl'a § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditel'stiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podl'a bodu č. 
509,510,514,517 - 519,521 - 529,531 - 540,541 (ps), 542 - 552,553 (ps), 554 (ps), 555-
557, 558 (ps), 561, 563, 564 - 566, 567 (ps) zápisnice č. 14/2002 operatívnej komisie zo dňa 
16.4.2002, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tohto listu, 

II. s ú h I a sí 

podl'a § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podl'a bodu č. 513, 521, 530, 553 (ps), 559 (ps), 561, 562 (ps) zápisnice č. 
14/2002 operatívnej komisie zo dňa 16. 4. 2002, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tohto listu, 

ill. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na dial'niciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podl'a bodu č. 530, 546, 553 (ps), 560 (ps), 563 
zápisnice č. 14/2002 operatívnej komisie zo dňa 16. 4. 2002, ktorá je neodde1itel'nou súčasťou 
tohto listu. O SR 
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Vybavuje: Ing. Mešťaník 1 593 561 85 

(ps) - predbežný súhlas 
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Zápisnica Č. 14/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 16.4.2002. 

Pritomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB,a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
Mi Ú Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

p.Révay, Ing. Blabo, p. Kubica, Ing. Machová, 
p.Illová 
por. Ing. Kubaljak 
npor. Ing. Václav 
por. Ing. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 

p. Pek 
Ing. Kratochvílová 

385 rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443, 
Oddeleníe cestného hospodárstva: 
rok 2001: 847, 
rok 2002: 160,331,440, 
DPB, a. s. : 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

509 Ružová dolina - MÚ Ružinov osadí pred základnú školu dopravnú značku B27a 40kmlhod. 
a dopravnú značku B27b 

510 Ul.Planét - MÚ Ružinov osadí dopravnú značku B5 
511 Bulharská - Rádiová - OCH urýchlene zabezpečí výmenu rozbitého zrkadla 
512 Furdekova, Panónska-Wolkrova, Rusovská, Starohájska VU, Panónska pred Carrefoure 

V12, križ. Panónska-Dolnozemská, Farského - ODI V žiada OCH urýchlene obnoviť 
vodorovné dopravné značenie 

513 Košická - MÚ Ružinov osadí na stene nad vjazdom do podchodu popod obytný dom č.36 
dopravnú značku B27a (5kmlhod) a AI2 

514 Haburská - MÚ Ružinov odstráni dopravné značky BI v oboch smeroch pri vjazde z Drieňovej 
ulice a nahradí ich dopravnými značkami B2 a D4b podľa nákresu 

515 Haburská - MÚ Ružinov zabezpečí osadenie spadnutej dopravnej značky B23b pred odbočením 
na Tokajícku ulicu 

516 Haburská- MÚ Ružinov osadí chýbajúcu dopravnú značku CI pri výjazde na Tomášikovu ulicu 
517 Balkanská - ODI V žiada OCH osadiť dopravnú značku Z3 a reflexné klince podľa priloženého 

nákresu 
518 Staromestská - výjazd z podjazdu pod Hodžovým námestím OCH posunie dopravnú značku Dia 

späť na konzolu na stenu oporného múru tak, aby nebola viditeľná z komunikácie po pravej strane. 
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StÍpik po značke aj starý stÍpik po svetelnej značke odstráni bez náhrady. Na vedľajšej komunikácii 
vyznačí na povrch vozovky vodorovné dopravné značenie CI 

519 Hlboká - MÚ Staré Mesto osadí nad dopravnú značku ClO dopravnú značku D9a 
520 Furdekova (od pošty k Osuského), Budatínska (pred Bytovým družstvom), križ. Jantárová

Šintavská (v smere TESCO pri zastávke MHD), Einsteinova (zjazd z Prístavného mostu za 
odbočkou na Dolnozemskú) - om v urguje opravu výtlkov na komunikáciach 

521 Budatínska - om v žiada osadenie dopravného prahu na zjazde z nadjazdu Budatínska v smere 
do obchodného centra Danubia s príslušným dopravným značením D6c + B27a, realizácizu 
zabezpečí správca komunikácie podľa nákresu 

522 Anenská - ZSE š.p., Bratislava - položenie káblov NN - dočasné dopravné značenie (schválené 
OK 9.4 2002) - schválené 

523 Bojnická - Magistrát OCH - oprava pravého jazdného pruhu smer Žabí majer, dl.l 10m (I.etapa) -
dočasné dopravné značenie - schválené 

524 Bojnická - Magistrát OCH - oprava pravého jazdného pruhu smer Vajnorská ulica, dU 10m 
(II. etapa) - dočasné dopravné značenie -schválené 

525 Pribilinská - Magistrát OCH - oprava pravého jazdného pruhu smer k Staviteľskej ulici - dočasné 
dopravné značenie - schválené 

526 StaviteI'ská - Magistrát OCH - oprava pravého jazdného pruhu od Pribilinskej ulice, dl. II Om 
(letapa) - dočasné dopravné značenie - schválené 

527 StaviteI'ská - Magistrát OCH - oprava pravého pruhu od Pribilinskej ulice dU OOm, (II.etapa) -
dočasné dopravné značenie - schválené 

528 Stachanovská 49 - p.vincze - prípojka vodovodu a kanalizácie - dočasné dopravné značenie -
schválené 

529 Kašmírska - MÚ Ružinov - rekonštrukcia Kašmírskej ulice v úseku od Vrútockej ulice po 
Kamenársku ulicu - dočasné dopravné značenie - schválené 

530 Panónska - Ing.Dr.Milan Skýva - posun zastávky na Panónskej ulici - dočasné a trvalé dopravné 
značenie - schválené 

531 Kollárovo nám. - JUDr. Eugen Klimo - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 

532 Leškova - CESTPROJEKT - zriadenie optickej pripojky pre FUN rádio - dočasné dopravné 
značenie - schválené 

533 Vysoká, Živnostenská - CESTPROJEKT - výstavba metropolitnej optickej siete QUADIA 
Bratislava - Kaceho - dočasné dopravné značenie -schválené 

534 Čajakova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - schválené 
535 Tobrucká - BPS, s. r.o., Bratislava - aktualizácia vyhradených státí - dočasné dopravné značenie 

- schválené 
536 Ožvoldíkova 8 - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - schválené 
537 Tranovského 18-20 - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

schválené 
538 Fedákova 40-42 - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

schválené 
539 Hviezdoslavovo nám. - BPS, s.r.o., Bratislava - aktnalizácia vyhradených státí - dočasné 

dopravné značenie - schválené 
540 Farského - TDP, s.r.o., Bratislava - komunikácie a parkoviská - dočasné dopravné značenie -

schválené 
541 Mierová - Magistrát ODP - rozšírenie križ. Mierová-Tomášikova - trvalé dopravné značenie -

predbežne schválené 
542 Ondrej ovova 5 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - schválené 
543 Miletičova 46 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - schválené 
544 Barónka - CESTPROJEKT - rekonštrukcia plynovodov NTL - dočasné dopravné značenie -

schválené 
545 Bazova - Železnice SR - zriadenie plynovej prípojky - dopravné značenie počas výstavby -

schválené 
546 krížovatka Vajnory - CESTPROJEKT - dial'nica D 61 Mierová ulica - Senecká cesta - dočasné 

dopravné značenie - schválené 
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547 Galvaniho - CESTPROJEKT - Shopping park Bratislava, cestná svetelná signalizácia - dopravné 
značenie počas výstavby - schválené 

548 Jakubovo nám., Klemensova - CESTPROJEKT - optické prípojky - dopravné značenie počas 
výstavby - schválené 

549 Technická - CESTPROJEKT - plynová prípojka - dopravné značenie počas výstavby -schválené 
550 Šancová, Žabotova - CESTPROJEKT - rekonštrukcia budovy - dopravné značenie počas 

výstavby - schválené 
551 Marhul'ová - CESTPROJEKT - rozvody VN, TS a NN - dopravné značenie počas výstavby -

schválené 
552 Špitálska - CESTPROJEKT - rekonštrukcia budovy Posádkového velitel'stva, plynová prípojka -

dopravné značenie počas výstavby - schválené 
553 Rožňavská, Studená - PPP - dopravné značenie pred hypermarketom TESCO - trvalé dopravné 

značenie - predbežne schválené 
554 Studená - Ing.P .Plunár - dopravné značenie Shopping park Soravia III (miestna komunikácia) -

trvalé dopravné značenie - predbežne schválené 
555 Adámiho - Ing. Medvecký - nadstavba garáží, nájazdová rampa - dopravné značenie počas 

výstavby - schválené 
556 Matúšova - Magistrát ODP - návrh novej zastávky MHD - dočasné dopravné značenie -

schválené 
557 Pribinova - PPP - rekonštrukcia kanalizácie - dopravné značenie počas výstavby - schválené 
558 Novosvetská - Umbaucapitalinvest, s.r.o., Bratislava - zriadenie inžinierskych sieti - dopravné 

značenie počas výstavby - predbežne schválené 
559 Račianska - Maťko, s.r.o., Bratislava - spevnené plochy Autosalón Citroen - trvalé dopravné 

značenie - predbežne schválené 
560 Račianska - Maťko, s.r.o., Bratislava - spevnené plochy Autosalón Citroen - dopravné značenie 

počas výstavby - predbežne schválené 
561 Adámiho - Ing.Medvecký - nadstavba garáží, nájazdová rampa - trvalé dopravné značenie -

schválené 
562 Studená - Ing.P.Plunár - dopravné značenie Shopping park Soravia III. (účelová komunikácia) -

trvalé dopravné značenie - predbežne schválené 
563 Šancová - METRO as., Bratislava - SAV tretí jazdný pruh - dopravné značenie počas výstavby -

schválené 
564 Záhradnícka - Magistrát ODP - oprava komunikácie - dopravné značenie počas výstavby -

schválené 
565 Škultétyho - Ing. Ľubomír Slamka - zmena organizácie dopravy a osadenie zábran na parkovisku -

trvalé dopravné značenie - schválené 
566 Pri bielom kríži 1,3,5 - Ing. Ján Morávek, CSc. - pokládka káblov NN - dopravné značenie počas 

výstavby - schválené 
567 Vlárska - Magistrát ODP - návrh umiestnenia zastávky MHD - trvalé dopravné značenie -

predbežne schválené 

Zapísala: Iveta lIlová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
-----------------------------P-rfj'rraciátM-nám.-r,-P:-O:-Box-192-, 8t<t99-Sratistava-1-----------------

Bratislava 26. 4. 2002 
č. j.: OD 1/15'" 102-Mk 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 23.4. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu Č. 
568 (ps), 569 - 571, 573, 575 - 588, 589 (ps), 590, 591, 593, 594, 598 - 603, 605 (ps), 606 
zápisnice Č. 15/2002 operatívnej komisie zo dňa 23.4.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu, 

II. s ú h l a s í 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 

komunikáciách podľa bodu Č. 574, 592, 595, 597, 604 (ps), 607 zápisnice Č. 15/2002 operatívnej 
komisie zo dňa 23. 4. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ill. berie na vedomie 

v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 572, 590, 596 zápisnice Č. 15/2002 
operatívnej komisie zo dňa 23.4.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

'0 ~~~STO 6'~ 
jj \:ll 

-'o ::o 

ď: 
<:l" .... , \ rn ~ 

-=ŕ-~ ~-::! 
Ing. tanis v Vajcí :4 AEP\.\'O~,,0 

vedúci oddelenia prevádzky ravy'" I' 
Vybavuje: Iveta Illová I 593 562 21 

(ps) - predbežný súhlas 
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Zápisnica Č. 15/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 23.4.2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODlBAI 
001 BA II 
001 BA III 
001 BA IV 
001 BAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, Ing. Blabo, p. Kubica, Ing. 
Machová, p .Illová 
por. Ing. Kubaljak 
npor. Ing. Václav 
por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
Ing.Kratochvílová, p.Glasa 

385 rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159, 385,441,442,443, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2001: 847, 
rok 2002: 160,331,440, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

568 Úsek Za kasárňou - Tomášikova - PPP - rekonštrukcia električkovej trate (predbežný súhlas -
18.4.2002) - dočasné dopravné značenie - predbežne schválené 

569 Kuzmányho 4 - operatívna komisia súhlasí s osadením cca 20m zábradlia pred vchod do domu za 
účelom zabránenia parkovania na chodníku, zabezpečí MÚ Staré Mesto 

570 Palackého - operatívna komisia súhlasí s odstránením poškodeného zábradlia pred budovou školy 
571 nadjazd Budatínska (Carrefoure) - 001 Bratislava V - trvalé dopravné značenie 
572 Jantárová smer Jarovce - 001 Bratislava V - reflexné klince - trvalé dopravné značenie -

schválené 
573 Dunajská, ul. 29 augusta, Cintorínska, Kolárska, Ferienčíkova - ST, a.s., Bratislava - výstavba 

kábla - obnova platnosti POD odsúhlaseného 16. 10.2001 
574 Galvaniho - IKEA, S.r.o. - \jazd do Avion schopping parku (schválené 19. 4. 2002) - dočasné 

dopravné značenie - schválené 
575 Vajnorská - PPP- havária vodovodu (schválené 18. 4. 2002) - dočasné dopravné značenie -

schválené 
576 Gorkého - TOP 2000, s.r.o., Bratislava - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

schválené 
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577 

578 

579 

580 

581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 

589 

590 

591 
592 
593 

594 

595 

596 

597 

598 

599 

600 

601 

602 

603 
604 

605 

606 

607 
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Dobrovičova - TOP 2000, s.r.o., Bratislava - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
schválené 
Učitel'ská - COMERON, s.r.o. - kanalizačná a vodovodná prípojka - dopravné značenie počas 
výstavby - schválené 
Údernícka - ACORD, s.r.o., Bratislava - plynofikácia Údernickej ulice - dočasné dopravné 
značenie - schválené 
Líščie údolie - ALBA, s.r.o., Bratislava - rekonštrukcia budovy - dočasné dopravné značenie -
schválené 
Súťažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - schválené 
Ružová dolina - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -schválené 
Sklenárova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - schválené 
Rajčianska - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -schválené 
Ružová dolina - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -schválené 
Jedl'ová - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - schválené 
Púpavová - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - schválené 
Novohorská - Invest AG, s.r.o., Bratislava - obytný dom, komunikácie (schválené 16. 4. 2002) -
dopravné značenie počas výstavby - schválené 
Bardošova - CESTPROJEKT - rekonštrukcia garáží a nadstavba parkoviska - dopravné značenie 
počas výstavby -predbežne schválené 
Račianska - Magistrát ODP - oprava komunikácie - dopravné značenie počas výstavby -
schválené 
Juraja Hronca - Ing.E.Charnrazová - zríadenie kanalizačnej prípojky - schválené 
Areál SPP - CESTPROJEKT - hromadné garáže - trvalé dopravné značenie - schválené 
Legerského - OD! Bratislava III - vyhradenie parkovacích miest - dočasné dopravné značenie -
schválené 
Vajnorská (Istrochem) - Magistrát OCH - oprava vozovky - dopravné značenie počas výstavby 
- schválené 
Opletalova - D a K Kuster, s.r.o., Bratislava - výrobný areál Kuster - trvalé dopravné značenie -
schválené 
Lamačská cesta - Magistrát OCH - oprava zastávky MHD - dopravné značenie počas výstavby -
schválené 
Polus Center - Polus Inv, s.r.o., Bratislava - oprava kanalizačnej šachty - dopravné značenie 
počas výstavby - schválené 
Oráčska - Martin Graclík - realizácia inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby -
schválené 
Bzovická - SUPER TAXI, s.r.o., Bratislava - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
- schválené 
Žehrianska, Humenské nám. - VaK, Š.p., Bratislava - oprava kanalizačných poklopov -
dopravné značenie počas výstavby - schválené 
Železničná - VaK, š.p., Bratislava - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 
výstavby - schválené 
Zvolenská - Lundbeck Slovensko, s.r.o., Bratislava, MÚ Ružinov - parkovanie a vyhradené 
~arkovanie - dočasné dopravné značenie - schválené 
Zelezničná - PPP - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby - schválené 
Podunajská - REDING, a.s., Bratislava - komunikácie a spevnené plochy - trvalé dopravné 
značenie - predbežne schválené 
Podunajská - REDING, a.s., Bratislava - dostavba bytov - dopravné značenie počas výstavby -
predbežne schválené 
Mudroňova - GIB - pokládka nového povrchu vozovky v úsekuStrelecká-Zámocká - dopravné 
značenie počas výstavby - schválené 
Karloveská - Slovenská poisťovňa, a.s. - trvalé dopravné značenie - predbežne schválené 

Zapísala: Iveta Illová / 

~.~ 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
--------------------------pn<macfájne-nám:-1;-p:e~-Bo)d92;_-814-99-8ratisJava-1 

VEC 

Bratislava 6. 5. 2002 
č.j.: OD 19i>3/02-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 30. 4. 2002 

L určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu Č. 
609 - 613,615 - 622,623 (po), 624 - 627,629 - 631,633 - 637,638 (po), 640 - 644,645 (po), 
646 - 649, 651 - 657, 658 (po), 659 (po), 660 (po) a 661 (po) zápisnice Č. 16/2002 operatívnej 
komisie zo dňa 30. 4. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 

komunikáciách podľa bodu Č. 628, 650 (po), 660 (po) a 661 (po) zápisnice Č. 16/2002 
operatívnej komisie zo dňa 30. 4. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

m. berie na vedomie 
vzmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách 1. až m. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 614 (po), 623 (po), 639 a 662 
zápisnice Č. 16/2002 operatívnej komisie zo dňa 30. 4. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu, 

IV. nes ú h I a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu Č. 632 zaplsmce 
Č. 16/2002 Operatívnej komisie zo dňa 30.4.2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 
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Inf. S~slav Vajcík lf Á fi'" -Ji.'\-

vedúci oddelenia prevádzky dopr - 4 -

Vybavuje: Iveta Illová 1593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 16/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 30. 4. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODI BA III 
ODI BA IV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
Mi Ú Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina j e príložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťanik, Ing. Blaho, p. Kubica, 
Ing. Machová, p.Il1ová 
por. Ing. Kubaljak 

por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p. Pek 
Ing.Kratochvílová, 
p. Darovcová 

rok2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519,569, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2001: 847, 
rok 2002: 160, 331, 440, 441, 442, 443, 511, 512, 517, 518, 520, 521, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

608 Námestie slobody - v smere jazdy k Šancovej OCH pred križovatkou so Štefanovičovou osadí 
zlomený stípik so značkou B 23b a príslušnou dodatkovou tabuľkou 

609 Holubyho - za križovatkou s Červeňovou v smere jazdy k Starej vinárskej OCH v súvislosti 
s dopravným obmedzením na Mudroňovej bez náhrady zdemontuje značku B 35 "Prejazd 
zakázaný" 

610 Jégťho - v smere jazdy k Trnavskej ceste OCH upravi dopravnú značku D 53 pred touto 
križovatkou podľa náčrtku (upozorniť vodičov na otočku trolejbusov MHD, aby nedochádzalo 
k mylnému odbočovaniu do jej priestoru) 

611 Geologická - MÚ Podunajské Biskupice - rekonštrukcia komunikácie- trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 25. 4. 2002 

612 Mierová - OCH vyznačí vodorovné dopravné značenie V4 na chodníku (podľa priloženého 
náčrtku) - odsúhlasené 

613 Železničná - p. Pečer ap. Szende - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 25.4.2002 

614 Diaľnica Dl (D61) v úseku Bajkalská - Mierová - Slovenská správa ciest - oprava vozovky 
predbežne odsúhlasené 23.4.2002 

615 Gallayova 35-37 - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

616 Ulica K. Adlera 7-15 - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 



--------

617 
618 

619 

620 

621 

622 

623 
624 

625 

626 

627 
628 

629 
630 

631 
632 
633 

634 
635 

636 

637 
638 

639 

640 
641 

642 
643 
644 
645 
646 

647 

648 

649 

650 
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Lysákova 2-8 - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Nejedlého 53-63 - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
Saratovská 15 - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
Nemčíkova 17 - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
Zámocká - Zámocká spoločnosť - komunikácia-2.úsek - dočasné dopravné značenie (obnova 
súhlasu z 15. l. 2002) 
Karloveská (úsek od Jurigovho nám. po Kuklovskú) - Magistrát ODP - návrh dopravného 
značenia 40 kmih - odsúhlasené 
Panónska - Ševčenkova - Magistrát ODP - situačný plán signalizácie - predbežne odsúhlasené 
Wattova - Ing.Helena Širnlovičová - kanalizačná, vodovodná a plynová pripojka - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 
Karloveská - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
Majerníkova - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
Bojnická - MÚ Nové Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Polus City - MÚ Nové Mesto - komunikácia pri Polus City - zábrany na chodníku - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 
Kríková 18 - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Ul. Š. Králika 8 - MÚ DNY - parkovanie a vstup do garáží - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 
Vápencová - MÚ DNV - uzávierka počas hodov - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Líščie nivy 21 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - neodsúhlasené 
Rumančekova 14 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
Miletičova 46 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Ružová dolina 9 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
Ružová dolina 13 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
Tupolevova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Snežienková - ZSE, a.s., Bratislava - zahustenie TS - dopravné značenie počas výstavby -
predbežne odsúhlasené 
DiaÍnica D61 úsek Mierová-Senecká cesta - Slovenská správa ciest - križovatka Vajnory -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
Nábelková - MÚ Karlova Ves - havária OST - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
Púpavová - MÚ Karlova Ves - havária teplovodu (2.časť) - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 
Trnková - MÚ Jarovce - dopravná značka A 13 - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
Hlinická - MÚ Rača - osadenie dopravného prahu - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Nový most, Einsteinova - PPP - vjazd do parkoviska P5 - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
Panónska - PPP - zastávky MHD - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
Ulica Jozefa Hagaru - MÚ Rača - dopravná značka B27a (40kmlh) - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 
Brigádnická - Magistrát ODP - oprava komunikácie - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 
Ulica M. Sch. Trnavského - oprava zastávky MHD - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 
Ulica M. Sch. Trnavského - oprava komunikácie - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 
Studená - PPP - Shopping park Soravia III - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
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651 Brigádnická - Ing. Ivan ZeidIer - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

652 Hurbanovo námestie - Cech Taxi - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

653 Suché mýto - Cech Taxi - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
654 Radlinského - Vazovova - Blumentálska - MIKLE, Bratislava - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
655 Žilinská - Preinvest, s.r.o., Bratislava - polyfunkčný dom, komunikácie - dočasné dopravné 

značenie 
656 Jasovská - VaK, š.p., Bratislava - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 

výstavby 
657 Mraziarenská - MAGNA, s. r. o., Bratislava - kanalizačná prípojka - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
658 Kopčianska - Ing. Juraj Zákopčan - napojenie vjazdu do areálu M-PROFEX, s.r.o. - dopravné 

značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
659 Kopčianska - Ing. Juraj Zákopčan - napojenie vjazdu do areálu OMNICO, s.r.o. - dopravné 

značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
660 Kopčianska - M-PROFEX, s. r. o., Bratislava - \jazd do areálu M-PROFEX, s.r.o. - trvalé 

dopravné značenie- predbežne odsúhlasené 
661 Kopčianska - OMNICO, s. r. o., Bratislava - \jazd do areálu OMNICO, S.r.o. - predbežne 

odsúhlasené 
662 Šancová - Dopravoprojekt - SAV - treti jazdný pruh - POD počas výstavby - odsúhlasené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
--------------------------Primaciálne-námc-1,--P.-&.-Bax-192,--844--99--Br-atis1ava-1---------------------

VEC 

Bratislava 13.5.2002 
č. j.: OD.Jff1L I02-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 7. 5. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
č. 664, 665 (po), 666 (po), 667 - 669, 673, 676, 677, 678 (po), 679 - 687,689,691 - 693,695, 
697 - 702, 703 (po) a 704 - 706 zápisnice č. 17/2002 operatívnej komisie zo dňa 7. 5. 2002, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. s ú h l a s í 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu č. 670, 683, 688 a 690 zápisnice Č. 17/2002 operatívnej komisie 
zo dňa 7. 5.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ill. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 671, 672, 674, 675, 689, 690, 694 
a 699 zápisnice Č. 17/2002 operatívnej komisie zo dňa 7. 5. 2002, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto listu. 

IV. nes ú h l a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu Č. 696 zaplsmce 
Č. 17/2002 operatívnej komisie zo dňa 7.5.2002 ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 
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Aj "- '" - Ing, Stanlslav Vajcík 

vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
Vybavuje: Iveta Illová /593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 17/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 7. 5. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB,a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
Mi Ú Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, Ing. Blaho, p. Kubica, 
Ing. Machová, p.Illová 
por. Ing. Kubaljak 

por. Ing. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adarnkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 

JUDr. Sobolič 
p. Pek 
p. G\asa 
p. Darovcová 

rok2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,5\3,514,515,516,519,569, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2001: 847, 
rok2002: 160,331,440,441,442,443, Sil, 512,517,518,520,521,608,609,610,612, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

663 Pri mlyne - OCH osadí chýbajúce Z3a v smerovom oblúku za železničným priecestím (I 
pre smer Vajnory - I/61, l pre opačný smer) 

664 Panenská - PROFINET - optické prípojky do objektu - CTLEM - POD počas výstavby -
odsúhlasené 30.4.2002 

665 Dunajská - VaK - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie - POD počas výstavby -
predbežne odsúhlasené 30.4.2002 

666 Hodžovo námestie - IPR SLOVAKIA - polyfunkčný objekt - príprava územia a pre10žky 
inžinierskych sietí - POD počas výstavby - predbežne odsúhlasené 30.4.2002 

667 Sklenárova 26 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

668 Komárnická 32 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

669 Jégého 17 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

670 Miletičova 46 - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

671 Hodonínska - Magistrát ODP - trvalé dopravného značenia - odsúhlasené 
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672 Križ. Rožňavská - Tomášikova - Magistrát ODP - vyhradený jazdný pruh pre MHD -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

673 Klincová - CESTPROJEKT - prípojka NN a kanalizácie - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

674 Rožňavská - Magistrát OCH - údržba zelene v stredovom páse - dopravné značenie 
počas prác - odsúhlasené 

675 Gagarinova - Slovenská správa ciest - dial'nica D61 (úsek Mierová - Senecká cesta), 
cestná svetelná signalizácia - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

676 Prístavná - PPP - preložka VTL plynovodu DN 200, PN 25 - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

677 Jaskový rad - Trubostav, s. r. o. - plynová prípojka - dopravné značenie počas výstavy -
odsúhlasené 

678 Kazanská - CESTPROJEKT - preložka kanalizácie - dopravné značenie počas výstavby -
predbežne odsúhlasené 

679 Lieskovská cesta - SPP, a.s., Bratislava - plynová prípojka - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

680 Botanická - Magistrát ODP - oprava komunikácie I.etapa - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

681 Stará Vajnorská - CESTPROJEKT - rekonštrukcia plynovodu - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

682 Ondrejovova - MACRO, s. r. o., Bratislava - zariadenie staveniska - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

683 Panónska - Belinského - Spoločnosť Plus 7 dní, s. r. o., Bratislava - parkoviská - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

684 Mamateyova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

685 Remeselnícka - Ivan Brchnel - kanalizačná prípoj ka - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

686 Stará Vajnorská - PPP - prevádzkové priestory firmy Tanex, záber chodníka etapa č.l -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

687 Bystrická - PPP - prípojka inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

688 Na Riviére - Jozef Chovanec - parkovisko - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
689 Žitná - Hečkova - PPP - úprava križovatky - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
690 Trnavská cesta - OMV Slovensko - komunikácie - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
691 Kapicova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
692 Mlynarovičova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
693 Lachova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
694 Žitná - Dušan Finka - vodovodná prípoj ka - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
695 Muránska - Ing. Ivan Zeidler - kanalizačná prípoj ka - dopravné značenie počas výstavby 

- odsúhlasené 
696 Červeňova - osadenie zábran na chodníku oproti výjazdu z garáží - neodsúhlasené 
697 Mýtna - ALFA TAXI - vyhradené parkovanie (odsúhlasené 30. 4. 2002) - dočasné 

dopravné značenie - odsúhlasené 
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698 Nábr. arm. gen. L. Svobodu - Darina Palacková - vyhradené parkovanie - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 

699 Dolnozemská, Betliarska, nadjazd ponad Panónsku cestu, Furdekova, Ul. Gwerkovej, 
Kopčianska, Kutlíkova, Osuského, Ševčenkova - VaK, š.p., Bratislava - oprava 
kanalizačných vpustov - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

700 Antolská - VaK, š.p., Bratislava - oprava kanalizačných poklopov - odsúhlasené 
701 Žilinská - Stavoindustria, Liptovský Mikuláš - výstavba polyfunkčného domu - dopravné 

značenie počas výstavby (odsúhlasené 23. 4. 2002) - odsúhlasené 
702 Havlíčkova - Ing. Jozef Ružanský, CSc. - prípojky inžinierskych sietí - dopravné 

značenie počas výstavby (odsúhlasené 30.4.2002) - odsúhlasené 
703 Líščie údolie - MÚ Karlova Ves - zjednosmernenie trasy - trvalé dopravné značenie -

predbežne odsúhlasené 
704 Koncová - CESTPROJEKT - rekonštrukcia vodovodu - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
705 Strakova, Františkánska - na základe požiadavky MČ Staré Mesto operatívna komisia 

súhlasí s úpravou času vjazdu dopravnej obsluhy na dopravných značkách D57a a D57b na 
vstupoch do pešej zóny v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Staré 
Mesto č.2/2002 

706 Karadžičova - PPP - Wiistenrot - životná poisťovňa (odsúhlasené 30. 4. 2002) - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

Zapísala: 1. Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
----------- -------------------------------------Prirtnrciálne--n-ám--:--t;----p:-O-:-S-ox-1-92-;--81-4-99-Bratisfava-1--------------------------- ------------------

VEC 

Bratislava 17. 5. 2002 
č.j.: OD/I/3 102-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 14. 5. 2002 

I.určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
Č. 707 -709, 711, 713 -715 (po), 716 (po), 717 (po), 718, 722 (po), 723 -725, 727, 728, 729 
(po), 730, 732 - 738 zápisnice Č. 18/2002 operatívnej komisie zo dňa 14. 5. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu č.710, 712, 719 (po), 720, 721, 726, 731 zápisnice č. 18/2002 
operatívnej komisie zo dňa 14. 5.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

III. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 724 zápisnice Č. 1812002 o e atívnej 
komisie zo dňa 14. 5. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. c..,\O SA 
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Ing. S nislav Vajci\( XI/ISK ' <i:-«~~ 

vedúci oddelenia prevádzky ra~~ 
Vybavuje: Iveta Illová 1593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 18/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 14. 5. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODI BA IV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, Ing. Blaho, p. Kubica, 
Ing. Machová, p.Illová 
por. Ing. Kubaljak 

por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 

p.Pek 
p. Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519,569, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2001: 847, 
rok2002: 160,331,440,441,442,443,511,512,517,518,520,521,608,609,610,612, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

707 Čsl. parašutistov - MÚ Nové Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

708 Tupého - ŽSR Bratislava - rekonštrukcia oplotenia areálu - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

709 Priemyselná, Ružová dolina, Liptovská, Trenčianska - QUADIA DTC, a.s. - výstavba 
metropolitnej siete - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

710 Pekná cesta - MÚ Nové Mesto - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
711 Sul'ovská - Ing. Semjan - inžinierske siete - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
712 Polus City Center - MÚ Nové Mesto - osadenie dopravného zrkadla - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
713 Molecova, H. Meličkovej, Majerníkova - MÚ Karlova Ves - cyklošprint do kopca (čiastočná 

výluka) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
714 Púpavová - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
715 Námestie 6. apríla - MÚ DNY - revitalizácia námestia (stavby l) - dopravné značenie počas 

výstavby - predbežne odsúhlasené 
716 Námestie 6. apríla - MÚ DNV - revitalizácia námestia (stavba 2) - dopravné značenie počas 

výstavby - predbežne odsúhlasené 
717 Námestie 6. apríla - MÚ DNY - revitalizácia námestia (I. etapa) - trvalé dopravné značenie -

predbežne odsúhlasené 
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718 Vajnorská - JADA, s. r. O., Bratislava - prípoj ka vodovodu - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

719 Krížna - JMF zväzov odb.org.SR - parkovisko - trvalé dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

720 Rožňavská cesta - PPP - pneuservis, sklad - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
721 Bajkalská - PPP - čerpacia stanica pohonných hmôt ESSO - trvalé dopravné značenie (doplnok)

odsúhlasené 
722 Leškova - PPP - rekonštrukcia administratívnej budovy, prípojka plynu (pred. odsúhlasené 30. 4. 

2002) - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
723 Panónska cesta - PPP - zastávky MHD - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
724 Bratislava - Dopravoprojekt, a.s., Bratislava - dopravný prieskum v Bratislave a regióne - dočasné 

dopravné značenie - odsúhlasené 
725 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia Mudroňovej ulice (II.etapa) - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
726 Bôrik-Cesta nad lomom - IMMO BANK GROUP, s. r. o., Bratislava - prístupová komunikácia, 

spevnené plochy (súhlas 30. 4. 2002) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
727 Starohorská-Štefanovičova - GIB - rekonštrukcia ulíc (súhlas 30. 4. 2002) - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
728 Na Doline - CESTPROJEKT - rekonštrukcia vodovodu - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
729 Segnerova - BILLA REALITY - komunikácie a spevnené plochy - dopravné značenie počas 

výstavby - predbežne odsúhlasené 
730 Dulovo námestie - Ivan Čech - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
731 Polianky - Združenie Bers - parkovacie plochy - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
732 Lietavská-Jantárová cesta - Magistrát ODP - oprava zastávky MHD - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
733 Smolenická - Magistrát ODP - oprava zastávky MHD - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
734 Rusovská cesta - Magistrát ODP - zriadenie BUS pruhu v úseku Hálova-Jantárová cesta -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
735 Saratovská - Magistrát OCH - oprava zastávky MHD - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
736 Ružová dolina - VaK, š.p., Bratislava - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
737 Lenardova - VaK, š.p., Bratislava - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
738 Záhradnícka - Bratislavská parkovacia služba - úprava parkovania - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 

Zapísala: I. Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava 23. 5. 2002 
č.j.: OD,!'»! I02-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 21. 5. 2002 

I.určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozerrmých komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na územi Bratislavy podľa bodu 
č. 739 -741,743,744,745 (po), 746 -748,750 -752,755 -756, 759 (po), 760 (po), 761 -764, 
766,767,769,770 - 774, 777 (po), 778, 779, 780 zápisnice č. 19/2002 operatívnej komisie zo 
dňa 21. 5. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozerrmých 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu č. 745 (po), 753, 754, 757, 758 (po), 762, 775, 776 (po) zápisnice č. 
19/2002 operatívnej komisie zo dňa 21. 5. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

III. berie na vedomie 
v zmysle § 11 O písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozerrmých komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách 1. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 749, 761, 762, 768 zápisnice Č. 
19/2002 operatívnej komisie zo dňa 21. 5. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

IV. nes ú h I a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu č.765 zaplsmce č. 
19/2002 operatívnej komisie zo dňa 21. 5. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

~'2>\O SI:>. ~. ~~ 
~ r····· \ Ing. Stanislav VajcIk 
~ r,,' ~1dúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Iveta Illová / 593 5622 
------------T'-:~/.<)h~.$;f 
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(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 19/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 21. 5. 2002. 

Prítomní: Magistrát Ing. Mešťaník, Ing. Blaho, p. Kubica, 
Ing. Machová, p.IlIová 

KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

por. Ing. Kubaljak 

por. Ing. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
p. GIasa 
p. Darovcová 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 
rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 740, 741 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2001: 847, 
rok 2002: 160, 331, 440, 441, 442, 443, 511, 512, 517, 518, 520, 521, 608, 609, 610, 612, 663,742, 743 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 
1686, 1687 
ODP-RRD: 
OD: 
rok 2002: 

739 

740 

741 

742 

743 

744 

745 

746 
747 
748 
749 

750 

Košická - QUADIA DTC, a.s. - výstavba metropolituej optickej siete - dopravné značenie počas 
výstavby (odsúhlasené 16. 5. 2002) - odsúhlasené 
Palackého - MÚ Staré Mesto odstráni poškodené zábradlie pred budovou školy a v mieste medzi 
stromami pred vchodom do budovy osadí cca 15,Om nového zábradlia. Bod č. 570/2002 ruší. 
Paulínyho - MÚ Staré Mesto odstráni bezpredmetné zábradlie v úseku medzi Riečnou ulicou 
a hotelom Carlton (bezpečnostné opatrenia pri budove USA). 
Bulharská-Rádiova, Bulharská-Slovinská - OCH urýchlene zabezpečí výmenu rozbitých 
zrkadiel 
Bratská - (smer jazdy k mostu Lafrankoni) za výjazdovou rampou s Kopčianskej ulice OCH bez 
náhrady zdemontuje bezpredmetnú značku B27a (60) 
Žilinská - PREINVEST, a.s. Bratislava - výstavba polyfunkčného súboru - dopravné značenie 
Jločas výstavby (odsúhlasené 14. 5. 2002) - odsúhlasené 
Čajkovského - p. Micherová-Žuffová - zriadenie komunikácie a parkoviska - dopravné značenie 
počas výstavby (predb. odsúhlasené 14. 5. 2002)- predbežne odsúhlasené 
Sút'ažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Kupeckého - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Ružová dolina - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Ulica Svornosti - ITAL - INOX, s. r. o. - uloženie kábla NN - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 
Štefunkova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
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Jégeho - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Pilárikova - CESTPROJEKT - optická prípojka - dopravné značenie počas výstavby 
(odsúhlasené 14.5.2002) - odsúhlasené 
Plachého - MÚ Dúbravka - zamedzenie vyvážaniu zeminy do záhradkárskej oblasti - odsúhlasené 
Príjazdná - CESTPROJEKT - uzávretie prístupovej komunikácie na cestu I1I/0611 - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 
Struková - SPP, a.s., Bratislava - rekonštrukcia NTL plynovodov II. etapa - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 
Krásna - CESTPROJEKT - rekonštrukcia NTL plynovodov, II. etapa - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 
Prístav - METRO, a.s. - preložka VTL plynovodu DN 200, dočasná panelová cesta - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 
UL. I. Horvátha - PCC, s. r. o., Bratislava - spevnené plochy - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 
Ružinovská - PCC, s. r. o., Bratislava - spevnené plochy - dopravné značenie počas výstavby -
predbežne odsúhlasené 
Ružinovská - PCC, s. r. o., Bratislava - spevnené plochy - trvalé dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 
Bratislava Petržalka, Rusovce - Magistrát ODP - návrh dopravného značenia podľa rozhodnutia 
MDPT SR 1380/310/2001 - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
Letisko - PPP -letecký deň SlAD 2002 - dopravné značenie počas konania - odsúhlasené 
Ružinovská (úsek Bajkalská-Tomášikova) - Magistrát ODP - zníženie rýchlosti na 40km/h -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
Panónska cesta - PPP - zriadenie zastávok MHD - dopravné značenie počas prác - odsúhlasené 
Krasovského-Pri starom háji - PPP - zmena organizácie dopravy - neodsúhlasené 
Starý most - GaK ústav Bratislava - meranie ZNS Bratislava - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
Nový most - GaK ústav Bratislava - meranie ZNS Bratislava - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
Viedenská cesta - PPP - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
Rusovská cesta - Magistrát ODP - zmena termínu prác, zrušenie zastávky MHD (odsúhlasené 14. 
5. 2002) - odsúhlasené 
Ľubovnianska - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
Turnianska - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Gercenova - Mú Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Topol'čianska - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -{)dsúhlasené 
Sološnická - Ing. Ladislav Hubenák - plynová prípojka - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 
Opletalova - DK DEVELOPMENT, Bratislava - prístupová komunikácia, výrobná hala ,,MC" -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
Mickiewiczova - PISCH-MÝTNY - parkovacie státia firmy Pisch - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 
Mickiewiczova - PISCH-MÝTNY - parkovacie státia firmy Pisch ( vjazd) - dopravné značenie 
počas prác - predbežne odsúhlasené 
Bosákova - VaK, š.p., Bratislava - oprava kanalizačných poplatkov - dopravné značenie počas 
prác - odsúhlasené 
Záhradnícka - BPS, s. r. o. - úprava parkovania - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Predstaničné námestie - DOPRAVOPROJEKT, a.s., - SAV-tretí jazdný pruh - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

Zapísala: I. IlIová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava 31. 5. 2002 
Č. j.: OD .211ll..t /02-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 28. 5. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
č.781 -793, 795 - 798,800 - 802,804 - 814,816,817,824 (po), 826, 828, 831 - 837 zápisnice 
č. 20/2002 operatívnej komisie zo dňa 28. 5.2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. s ú h l a s í 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 788, 803, 810, 815 (po), 819, 821(po), 824 (po), 825, 827, 830, 
834 zápisnice Č. 20/2002 operatívnej komisie zo dňa 28. 5. 2002, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto listu, 

ill. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách 1. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 794, 799, 813, 814, 818, 819, 820 
(po), 822 (po) - 824 (po), 829 (po) zápisnice Č. 20/2002 operatívnej komisie zo dňa 28. 5. 2002, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listw.,... _~ 

tb'\O SR ~~ 
jh.. g; /" 

~OO ~~ /~~ 
";'1'4..,' 1f Ing. {taniťÍav Vajcík 

>ZJt.tsK ~~ -4 edúci oddelenia prevádzky dopravy 
Vybavuje: Iveta Illová /593 56221 - <\-

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 20/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 28. 5. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODI BA IV 
ODIBAV 
DPB,a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, Ing. Blabo, p. Kubica, 
Ing. Machová, p.Illová 
por. Ing. Kubaljak 

poP. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147,155,156,157,159,385,441,442, 443, 509, 510, 513, 514, 515, 516, 519, 569, 740, 741, 
781 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160,331,440,441,442,443,511,512,517,518,520,521, 608, 609, 610, 612, 663,742,743 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687 
ODP-RRD: 
rok 2002 
OD: 
rok 2002: 

781 Rigeleho - na základe požiadavky MÚ Staré Mesto OK súhlasí s úpravou dopravného značenia 
podl'a náčrtku (realizáciu zabezpečí MÚ Staré mesto) 

782 Páričkova - QUADIA DCT, a.s. - výstavba metropolitnej siete - dopravné značenie počas 
výstavby odsúhlasené dňa 23.5.2002 

783 Mudroňova - VaK, š,p., Bratislava - rekonštrukcia vodovodu (úsek Radvanská ulica) - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené dňa 21. 5. 2002 

784 Suché mýto-Drevená - EUROPEUM BUSSINES CENTER - stavenisková doprava - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené dňa 21. 5. 2002 

785 Rajská, Dunajská - MÚ Staré Mesto - zvýšenie kvality MHD v centre - trvalé dopravné značenie 
- odsúhlasené dňa 21. 5. 2002 

786 Vajnorská - POLUS CITY CENTER - oprava električkovej trate - obchádzkové trasy - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené dňa 21. 5. 2002 

787 Rajecká - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
788 Mlynské nivy - PVN Bratislava - spevnené plochy pre predajné centrum Baumaxmarkt - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
789 Toplianska - MÚ Vrakuňa - dopravné praby 2x - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
790 Starhradská - MÚ Petržalka - dopravné praby 4x - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
791 Topol'čianska - MÚ Petržalka - dopravné praby 2x - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
792 Topol'čianska - MÚ Petržalka - dopravné praby 2x - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
793 Viglašská - MÚ Petržalka - dopravné praby 2x - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
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794 Cesta na Senec - Dopravoprojekt, a.s. - preložka Seneckej cesty (I/6l), V. etapa, úplná uzávierka 
nadjazdu do Vajnor - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

795 Podunajské Biskupice - MÚ Podunajské Biskupice - dopravné prahy - trvalé dopravné značenie 
- odsúhlasené 

796 Za kasárňou, Vajnorská - VaK, š.p., Bratislava - rekonštrukcia kanalizácie a vodovodných 
prípojok, I. stavba, Ľudová štvrť - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

797 Kremnická - Igor Podstatek - kanalizačná prípojka - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

798 Družstevná - Peter Gigel - parkovisko a garáže - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

799 Cesta na Senec - Dopravoprojekt, a.s. - odstránenie železničného prejazdu, V. etapa, 2. krok -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

800 Skorocelová - JUDr. Roman Slivka s manželkou - plynová prípoj ka - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

801 Oráčska - Martin Graclík - realizácia inžinierskych sieti - dopravné značenie počas výstavby -
obnova súhlasu zo dňa 23. 4. 2002 

802 Mierová - SPP, a.s. - havária plynovodu - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
803 Rajecká - Kontrakt-Ing - podzemné garáže - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
804 Súťažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
805 Ružová dolina - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
806 Tilgnerova - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
807 Brodská - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
808 Adámiho - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
809 Oráčska - Andrej Strečanský a manželka - prípojka NN a plynu - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
810 Panónska cesta - OMV Slovensko - komunikácie a spevnené plochy - odsúhlasené dňa 24. 5. 

2002 
811 Vajnorská - Magistrát ODP - oprava komunikácie - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
812 Vajnorská-Riazanska - Magistrát ODP - zmena signálneho plánu - odsúhlasené 
813 Račianska-Jarošova-Kukučinova - Magistrát ODP - zmena signálneho plánu - odsúhlasené 
814 Ivánska cesta - ŽSR - SŽTS Bratislava - čiastočná uzávierka železničného priecestia v žkm 7,215 

- dopravné značenie počas prác - odsúhlasené 
815 Eisnerova - Zeman, Ďuriš, Mlynár s manželkami - parkovisko a spevnené plochy - trvalé 

dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
816 Kočánkova - Ivan Hinca - športová akcia - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
817 Sedmokrásková - Výbor vlastníkov bytov - 2 kusy kolíkov - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
818 Račianska - Magistrát ODP - návrh umiestnenia zastávky MHD a nástupišťa - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
819 Trnavská cesta - OMV Slovensko - komunikácie a príprava územia - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
820 Cesta 11/505 - Magistrát hl. m. SR Bratislavy - vybudovanie okružnej križovatky - trvalé 

dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
821 Cesta 11/505 - VW Slovakia - \jazd do VW Slovakia a parkoviská - trvalé dopravné značenie -

predbežne odsúhlasené 
822 Cesta 11/505 - Magistrát hl. m. SR Bratislavy - okmžná križovatka, - dopravné značenie počas 

výstavby I. etapa - predbežne odsúhlasené 
823 Cesta 11/505 - Magistrát hl. m. SR Bratislavy - okmžná križovatka, - dopravné značenie počas 

výstavby II. etapa - predbežne odsúhlasené 
824 Lamačská cesta - PPP - hypermarket TESCO, výstavba - dopravné značenie počas výstavby -

predbežne odsúhlasené 
825 Balkánska - Ing. Tibor Gorcs - napojenie plynovej prípojky - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
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826 Pribinova - CLEVIS, s. r. O., Bratislava - prípojka VN - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

827 Vajnorská - Stavoinvesta - dostavba Polus City Centra - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

828 Grosslingova - BPS, s. r. o., - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
829 Balkánska - MÚ Rusovce - výstavba chodníka pre peších - dopravné značenie počas výstavby -

predbežne odsúhlasené 
830 Macharova - Železničná spoločnosť, a.s., Bratislava - spevnené plochy a nakladacia rampa -

trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
831 Hviezdoslavovo námestie - BPS, s. r. o. - aktualizácia vyhradených státí - dočasné dopravné 

značenie - odsúhlasené 
832 Bezručova - BPS, s. r. o. - aktualizácia parkovacích státí - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
833 Rázusovo nábrežie - DP, a. s. - oprava električkovej trate (napojenie odvodnenia do kanal. 

vpustu) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
834 Mlynské nivy-Malý trh - PPP - administratívna budova - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
835 Rajská - PPP - záber staveniska - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
836 Dunajská - PPP - inžinierske siete - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
837 Tomášikova-Obilná - ZIPP - budovanie inžinierskych sieti pre polyfunkčný obytný objekt -

dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

Zapísala: I. Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 81499 Bratislava 1 

VEC 

Bratislava 10. 6. 2002 
č. j.: OD.,2600 /02-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 4. 6. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
Č. 838 - 856, 857(po), 858 - 862, 864, 865, 866(po), 867 - 869, 873, 874, 875(po), 876, 878 -
880 zápisnice Č. 21/2002 operatívnej komisie zo dňa 4. 6. 2002, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto listu, 

II. s ú h I a s í 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu č. 857(po), 863, 866(po), 870, 871, 872, 874, 877 zápisnice č. 
21/2002 operatívnej komisie zo dňa 4.6.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ID. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu č. 878, 879 zápisnice č. 21/2002 
operatívnej komisie zo dňa 4. 6. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

t:o~O SA ~ 

'w CI) ll!. (J) 
~~~ . /' 
Z'Ó, ?JS:: Ing. Sta slav Vajc k 
7.6-),~11 r8~" edúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Iveta I\lová / 593 562 21 ;y 'SK~4~ 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 21/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 4. 6. 2002. 

Pritomní: Magistrát 

KOI 
001 BAl 
001 BAlI 
001 BA III 
001 BA IV 
001 BAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratíslave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 

Ing. Mešťaník, Ing. Blaho, 
Ing. Machová, p.I1lová 
por. Ing. Kubaljak 

por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adarnkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
p. Glasa 
p. Darovcová 

Miestne úrady: 
rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159, 385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519,569, 740,741, 
781,838 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160,331,440,441,442, 443, 511, 512, 517, 518, 520, 521, 608, 609,610,612, 663,742,743 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687 
ODP-RRD: 
rok 2002 
OD: 
rok 2002: 

838 Hlboká cesta - na základe návrhu MiÚ Staré Mesto OK súhlasí s odstránením dopravných 
eN, , 

značiek C9 a B6 a s osadím dopravných stlpikov, realizáciu zabezpečí MiU Staré Mesto 
839 Palisády - CESTPROJEKT - pokládka asfaltobetónu - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené dňa 28.5.2002 
840 Šafárikovo námestie - CESTPROJEKT - havarijný stav plynovodu - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené dňa 28. 5. 2002 
841 Chorvátska - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené dňa 28. 5. 2002 
842 Chalúpkova - MÚ Staré Mesto - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené dňa 28. 5. 2002 
843 Beňovského - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
844 Nejedlého - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
845 Batkova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
846 Lysákova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
847 Plynárenská - TOP 2000, s. r. o. - vyhradené parkovanie taxi služby - dočasné dopravné značenie 

- odsúhlasené 
848 Ulica K. Adlera - Žatevná - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 

- odsúhlasené 
849 Ulica Sch. Trnavského - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 



850 

851 
852 

853 
854 
855 

856 
857 

858 
859 

860 
861 

862 
863 

864 

865 

866 

867 

868 
869 

870 

871 

872 
873 

874 

875 

876 

877 
878 

879 

880 

4 

Rusovská cesta - Magistrát ODP - návrh dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 
Budatínska - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Majerníkova - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
Brodská - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Silvánska - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Ulica H. Meličkovej - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
Súťažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Jasovská - ICT AUTO FRANCE - plochy statickej dopravy - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 
Súťažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Sedmokrásková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
Súťažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Ružová dolina - Stavebné bytové družstvo Bratislava II - stípiky 3ks - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 
Rozvodná - MÚ Nové Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Dúbravská cesta - JaT Global, s. r. o., Bratislava - bočný vjazd do garáží - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 
Donská - Ing. Daniel Marek - pripojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 
Líščie údolie - PROWEST, s. r. o., Bratislava - napojenie inžinierskych sietí - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 
Studená - Shopping center, s. r. o., Bratislava - dočasná komunikácia - trvalé dopravné značenie -
eredbežne odsúhlasené 
Siesta - JUDr. Ivan Kotrbanec - kanalizačná pripojka - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 
Krakovského-Pri starom háji - PPP - zmena značenia - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
Vajnorská, Tomášikova - PPP - rekonštrukcia električkovej trate - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 
Vajnorská - JADA, s. r. o., Bratislava - komunikácie a spevnené plochy - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 
Ulica J. Hagaru - MEOPTIS, s. r. o., Bratislava - parkovisko - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 
Popol ná - Ing. Zacharda - vodovodná pripojka - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
Prievozská-Mlynské nivy - VaK, š.p., Bratislava - oprava kanalizačných poklopov - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 
Podunajská - Ing. Tomko - vjazd a výjazd z podzenmej garáže - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 
Geologická - ERSTAV - stavba obytného domu (1.- III. etapa) - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 
Vrančovičova - MÚ Lamač - úprava dopravného značenia (Magistrát OD nesúhlasí s osadením 
dopravného spomal'ovacieho prahu) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
Karloveská - Slovenská poisťovňa - parkoviská - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
Bratislavská - MÚ Záhorská Bystrica - výstavba kanalizácie - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 
Pražská, Šancová, Štefánikova - Dopravoprojekt, a.s. - SAV tretí jazdný pruh III. etapa -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
Vajnorská - Matičná - VaK, š.p., Bratislava - rekonštrukcia kanalizácie a vodovodnej prípojky -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

Zapísala: 1. Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava 17. 6. 2002 
č. j.: OD.J..C;Qit/02-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa ll. 6. 2002 

L určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
Č. 881, 883 - 890, 892 - 901, 903, 904, 906 (po), 907 - 909, 911 (po), 912 - 915 a 917 - 920 
zápisnice Č. 22/2002 operatívnej komisie zo dňa ll. 6. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu, 

II. súhlasí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 884, 891, 902, 905 a 910 (po) zápisnice Č. 22/2002 operatívnej 
komisie zo dňa ll. 6. 2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ill. berie na vedomie 
vzmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách L až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 882 a 888 zápisnice Č. 22/2002 
operatívnej komisie zo dňa ll. 6. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

IV. nes ú h l a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu Č. 916 zaplsmce 
Č. 22/2002 operatívnej komisie zo dňa ll. 6. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Iveta Illová /59356221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 22/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa ll. 6. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODI BAl 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBA V 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, Ing. Blaho, 
Ing. Machová, p.Illová 
mjr .. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 
por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p. Pek 
p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159, 385,441,442,443,509, 510, 513,514,515, 516, 519, 569, 740,741, 
781,838,881 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 331, 440, 441, 442, 443, 511, 512, 517, 518, 520, 521, 608, 609, 610, 612, 663, 742, 743 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687 
ODP-RRD: 
rok 2002 
OD: 
rok 2002: 

881 Ševčenkova - OK žiada MÚ Petržalka o osadenie dopravnej značky AI9 a vyznačenie symbolu 
AI9 vodorovným dopravným značením pred križovatkou s Fedinovou podľa náčrtku 

882 Diaľnica D61 Mierová - Senecká - K2J - Doprastav - dopravné značenie k čiastočnému 
spojazdneniu diaľníce k 30.6.2002 - odsúhlasené s pripomienkami 14.5.2002 

883 Suché mýto - Europeum Busienes Center - II. etapa - dočasná úprava na komunikáciách -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 4.6.2002 

884 Vysoká - Republic parking systém Slovakia - úprava dopravného značeuia na ulici Vysoká - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 4.6.2002 

885 Ivanská cesta - Galvaniho - Magistrát ODP - zvýšenie priepustnosti v smere od Ružinova -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

886 Linzbothova - MÚ Podunajské Biskupice - zriadenie priechodu pre peších - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

887 Dvory III - MÚ Petržalka - osadenie dopravných kolov v tejto lokalite - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

888 Trnavská - Tomášikova - Magistrát ODP - oprava povrchu - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

889 Jadranská - PaeDr. Podstavková - realizácia inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

890 Železničná - p. Konečný - kanalizačná prípojka - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 
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891 Polus City Center - osadenie dopravného zrkadla na komunikácii medzi Polus City Center 
aKuchajdou - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

892 Velehradská 2x - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené 

893 Sedmokrásková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené 

894 Jégeho - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
895 Súťažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
896 Levická - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
897 Bulharská - VaK, š.p. - oprava havarijného stavu kanalizácie - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
898 Malinová - MANAG - prekládka kanalizácie a plynovej prípojky - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 4. 6.2002 
899 Nejedlého - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie odsúhlasené -

odsúhlasené 
900 Ulica Ľ. Zúbka - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 

odsúhlasené 
901 H. Meličkovej - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
902 Líščie nivy - Stavohotely, a. s. - vyhradené parkovisko a sklopné rámy - dočasné dopravné 

značenie - odsúhlasené 
903 Na paši - ISTROREAL, s. r. o. - prípojka horúcovodu - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
904 Oriešková - MÚ Ružinov - rekonštrukcia ulice (uzávierka) - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
905 AVION SHOPPING PARK - IKEA, s. r. o., Bratislava - podzemné garáže - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
906 Pri suchom mlyne - SLOVEK AKT A, s. r. o. - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie 

počas výstavby - predbežne odsúhlasené 4. 6. 2002 
907 Jaseňova - PPP - realizácia prípojky NN lokalita "A" - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
908 Jaseňova - PPP - realizácia prípojky NN lokalita "B" - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
909 Jaseňova - PPP - realizácia prípojky vody - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
910 Radlinského - PPP - parkovisko - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
911 Radlinského - PPP - výstavba parkoviska - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 

odsúhlasené 
912 Mlynské nivy - VaK, š.p. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
913 Mlynské nivy - Košická - VaK, š.p. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
914 Zátureckého - VaK, š. p. - rekonštrukcia vodovodu - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
915 Košická - Mlynské nivy - Metroinvesting, a. s. - búracie práce (objekty, plot) - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
916 Nobelova - Istrochem, a. s. - úprava parkoviska - neodsúhlasené 
917 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia ulice II. a III. a etapa - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
918 Májová - Ekonomická univerzita, Bratislava - terénne úpravy , spevnené plochy - dočasné a 

trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
919 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia ulice II. a HI.a etapa - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené dňa 28.5.2002 
920 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia ulice II. a HI.b etapa - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené dňa 28. 5. 2002 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Bratislava 28. 6. 2002 
č. j.: OD '?"10.?/02-Mk 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 18. 6. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
č. 921, 923, 925, 926, 928, 931, 933, 937, 938 (po), 939 (po), 940, 941 (po), 942 (po), 943 (po), 
944 (po), 945, 948, 950 (po), 951 (po), 952, 953 (po), 954, 955, 956, 957, 959, 960 - 966, 968, 
969 (po), 971, 972 (po), 973 - 976, 978, 980 - 984, 986 - 994 a 997 zápisnice Č. 23/2002 
operatívnej komisie zo dňa 18. 6. 2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlaSÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 926, 927, 93 8 (po), 946, 947, 958, 959, 967, 977, 979, 985, 995 a 
996 zápisnice Č. 23/2002 operatívnej komisie zo dňa 18. 6. 2002, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasť ou tohto listu, 

m. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 926, 949, 957, 970, 971, 978 a 987 
zápisnice Č. 23/2002 operatívnej komisie zo dňa 18. 6. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu. 

Vybavuje: Ing. Mešťaníkl593 56 185 

(po) - predbežne odsúhlasené 

MagIsInIt hlavného me.ta SR Bratislavy 
oddelenie prevádzky dopravy 

PrImaclátne námestie 1 
P.O.BOX 192 

814 99 BratislaVa 
·2· 

~ .. s~~~ 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
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Zápisnica č. 23/2002 

zo zasadnutia operativnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 18. 6. 2002. 

Pritomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.S. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
Mi Ú Bratislava - Staré Mesto 
Mi Ú Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina j e priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, Ing. Blaho, p. Kubica 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 
por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adarnkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 

p.Pek 
p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 740, 741, 
781, 838, 881 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160,443,511,512,520,608,610,612,663,742,743 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687 
ODP-RRD: 
rok 2002 
OD: 
rok 2002: 

921 Rigeleho - oprava zápisu č. 781102: úpravu dopravného značenia na Rigeleho ulici zabezpečí 
OCH (správca komunikácie) 

922 NAGLS - v smere jazdy do centra mesta OCH pred priechodom pre chodcov pri Lafranconi osadí 
chýbajúcu značku D 6a aj so stípikom 

923 Námestie SNP - na priechode pre chodcov pri Mander1e OCH ihneď odstráni zvyšky po 
zábranách proti vjazdu vozidiel (tzv. palisádach), ktoré trčia z chodníka a ohrozujú bezpečnosť 
chodcov; namiesto týchto zábran osadí tzv. "biskupské čiapky" 

924 Palisády - pred priechodmi pre chodcov v križovatke so Šulekovou a Koziou ulicou OCH 
obojsmerne neodkladne odstráni konáre, ktoré zakrývajú značky D 6a 

925 Nový most - na zjazdovej rampe z mosta na NAGLS OCH odstráni bezpredmetné značky D 45 
(E 65, E 75) aj so stípikom 

926 Bratislava - Nové Mesto - podľa zápisu z obhliadky železničných priecestí, ktorý je prílohou tejto 
zápisnice OCH a MiÚ Nové Mesto vykonajú úpravy dopravných značiek a dopravných zariadení 
a úpravu vegetácie zarastajúcej dopravné značky 

927 M. Hella - MÚ Ružinov doplní chýbajúce dopravné značenie C I na výjazde od okresného úradu 
928 Ľanová - MÚ Ružinov doplní chýbajúce dopr. značenie D6a pri soche K. Šmidkeho 
929 Vietnamská - Na križovatkách - MÚ Ružinov zabezpečí výmenu poškodených a nečitateľných 

dopr. značiek CI(2x) a D9a na ul. Na križovatkách, CI(2x) a A13 na ul. Vietnamskej 
930 Vietnamská - Beckovská - MÚ Ružinov zabezpečí výmenu nefunkčných dopr. značiek Dia na 

Vietnamskej ul. a CI(2x) na Beckovskej ulici 
931 Vietnamská - MÚ Ružinov zabezpečí doplnenie chýbajúceho dopr. značenia D6c (2x) v blízkosti 

základnej školy na mieste osadeného dopravného prahu 
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932 Malé Pálenisko - MÚ Ružinov zabezpečí výmenu poškodeného dopravného značenia B5 a B27a 
(30km) 

933 Nové záhrady IV - MÚ Ružinov doplní chýbajúce dopr. značenie CI a D9a 
934 Drieňová č. 13 - OCH zabezpečí výmenu poškodeného dopr. značenía Dia 
935 Bulharská - Kašmírska - OCH zabezpečí výmenu poškodeného dopr. značenía DIa 
936 Herlianska - OCH zabezpečí výmenu poškodeného dopr. značenia C4b 
937 Bratislava V - VaK - oprava kanalizačných poklopov - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

11.6.2002 
938 Segnerova, Karloveská - BILLA - predajňa - definitívne dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 12.6.2002 
939 L. Fullu - - MÚ Karlova Ves - spomaľovací prah - POD počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
940 GogoI'ova - SPP - realizácia vonkajšieho plynovodu - POD počas výstavby - odsúhlasené 
941 Pribišova -MÚ Karlova Ves - spomaI'ovací prah - POD počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
942 Veternicová - MÚ Karlova Ves - spomaI'ovací prah - POD počas výstavby - predbežne 

odsúhlasené 
943 Veternicová - MÚ Karlova Ves - spornaľovací prah - definitívne dopravné značeníe - predbežne 

odsúhlasené 
944 Pribišova - MÚ Karlova Ves - spomaľovací prah - definitívne dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
945 Pribišova - p. Zimmerrnanová - zásobovacia plocha pre predajňu nábytku - definítívne dopravné 

značenie - odsúhlasené 
946 Nobelova - Istrochem - parkovisko - definitívne dopravné značenie - odsúhlasené 
947 Nobelova - Istrochem - úprava plochy na parkovisko - POD počas výstavby - odsúhlasené 
948 KaštieI'ska - CULTUS - osadeníe zábradlia - odsúhlasené (zabezpečí CULTUS) 
949 Dial'nica D61 Mierová - Senecká - Prípojka Vajnory - Doprastav - definitívne vodorovné 

dopravné značenie - odsúhlasené 
950 Majerníkova - MÚ Karlova Ves - úprava dopravného značenia - predbežne odsúhlasené 
951 Studená - Shoping center Rožňavská - dočasná komunikácia - POD počas výstavby - predbežne 

odsúhlasené 
952 Panónska - HB REA VIS Management - zastávky MHD - definitívne dopravné značenie -

odsúhlasené 
953 L. Fullu - MÚ Karlova Ves - spornaľovací prah - defmitívne dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
954 Námestie 1. mája - Magistrát - vyhradené parkovaníe - odsúhlasené 
955 Kubačova - Magistrát - vyznačenie priechodov pre chodcov + doplnenie dopravného značenia -

odsúhlasené 
956 Mlynské nivy - VaK - oprava kanalizačných poklopov - dočasné dopravné značeníe -

odsúhlasené 
957 Žitná Hečkova - OMV - úprava križovatky - POD počas výstavby - vypnutie svetelnej 

signalizácie - odsúhlasené 
958 Stará Vajnorská - KANEX - administratívne priestory - definitívne dopravné značenie -

odsúhlasené 
959 Panónska - HVB LEASING SLOVAKIA - velkosklad papiera a adminístratívna budova -

dočasná prístupová komunikácia - dopravné značeníe - predbežne odsúhlasené 
960 Palisády - Magistrát - vyhradené parkovaoie PD A WIN - odsúhlasené 
961 Doležalova - MÚ Ružinov - rekonštrukcia ulice - POD počas výstavby - odsúhlasené 
962 Jantárova - TPD - obchodno - prevádzková budova - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
963 Vysoká - Republic parking system Slovakia - TATRACENTRUM - doplnenie dopravného 

značenia - odsúhlasené 
964 Mlynarovičova - MÚ Petržalka - doplnenie a obnoveníe dopravného značenía - odsúhlasené 
965 Wolkrova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovaníe - odsúhlasené 
966 Osuského - MÚ Petržalka - vyhradené parkovaníe - odsúhlasené 
967 Dlhé diely I - NOBILE - novostavba rodinných domov - prípojky IS - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
968 Námestie hrdinov - MÚ Rača - rekonštrukcia križovatky - POD počas výstavby - odsúhlasené 
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969 Sasinkova - MR TRADING - administratívna budova" definitívne dopravné značenie" predbežne 
odsúhlasené 

970 Rožňavská - FIDES - napojenie areálu - POD počas výstavby - odsúhlasené 
971 Petržalka - Železničná spoločnosť - AUTOVLAK - smerovanie - odsúhlasené 
972 Sasinkova - MR TRADING - administratívna budova" dočasné dopravné značenie" predbežne 

odsúhlasené 
973 Hraničná - p. Varga - prípojky IS - POD počas výstavby - odsúhlasené 
974 Starohorská, Štefanovičova - GIB - dostavba Starohorskej " definitívne dopravné značenie -

odsúhlasené 
975 Budyšínska - MÚ Nové Mesto" vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
976 Mlynské nivy - VaK - oprava kanalizačných poklopov - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
977 Ulica Svornosti - SLOVNAFT - čiastočná rekonštrukcia ČS - POD počas výstavby - odsúhlasené 
978 Pod násypom, Hodonínska - ZSE - pokládka 22 kV kábla - POD počas výstavby - odsúhlasené 
979 Trnavská - REMING CONSUL T - parkovisko " definitívne dopravné značenie " predbežne 

odsúhlasené 
980 Palkovičova - MÚ Ružinov" vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
981 Vysoká - BPS - aktualizácia vyhradených státí - odsúhlasené 
982 Líščie nivy - MÚ Ružinov" vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
983 Závadská - p. Hrablík " vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
984 Suché mýto, Drevená - BPS - nový vjazd na parkovisko s organizovanou prevádzkou - zmena 

dopravného značenia - odsúhlasené 
985 Kopčianska - AGEM - skladová hala " definitívne dopravné značenie - odsúhlasené 
986 Holekova - MÚ Staré Mesto" vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
987 Bratislavská - MÚ Záhorská Bystrica - splašková kanalizácia - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
988 Krajinská - Zdravbyt - bytový dom - prípojky plynu - POD počas výstavby - odsúhlasené 
989 Sasinkova - MiÚ Staré Mesto - vyhradené parkovacie miesto (ZŤP) - dočasné dopr. zn. -

odsúhlasené 
990 Jozefská - MiÚ Staré Mesto - vyhradené parkovacie miesta - dočasné dopr. zn. - odsúhlasené 
991 Chorvátska" MiÚ Staré Mesto - vyhradené parkovacie miest (ZŤP) - dočasné dopr. zn. -

odsúhlasené 
992 Nad lomom, Hrebendova - prof. ing. Peter Gál - vodovodná prípojka - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
993 Nad lomom, Hrebendova - prof. ing. Peter Gál - kanalizačná prípojka - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
994 Nad lomom, Hrebendova - prof. ing. Peter Gál - plynová prípojka - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
995 Lieskovská cesta - Slovnaft - nový vjazd do areálu Slovnaftu - trvalé dopr. zn. - odsúhlasené 
996 Lieskovská cesta - Slovnaft - nový vjazd do areálu Slovnaftu - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
997 Pekníkova - MČ Dúbravka - areál voľného času - trvalé dopr. zn. - odsúhlasené 
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Príloha zápisnice č. 23/2002 ( k bodn 926): 

Zápis z obhliadky žel. úrovňoVÝch priecestí v obvode Bratislava nl zo dňa 7.6.2002 

- Račianska smerom na Jarošovu pred priecestím chýba A25a,b,c ; je len A23, pod ňou chýba 
E7 (vpravo) 

- Jarošova do Vajnorskej chýba A25a,b, A23 
- Z Račianskej na Jarošovu smerom do mesta vykrivená A23; k A23 + A25b doplniť E7 

(vl'avo) 
- Na Riazanskej od Račianskej chýba A25c + A24 
- Riazanská od Vajnorskej chýba A25a,b,c, + A24; neplatné kríže 
- Na Riazanskej pred Kukučínovou od Račianskej vymeniť DIa za novú 
- Kukučínova z mesta do Riazanskej Cl v zeleni, nie je vidieť, ostrihať strom 
- Kukučínova do Riazanskej do mesta vymeniť C l za novú - nečitateľná 
- Kukučínova z mesta pred Varšavskou na stÍp vo osadiť chýbajúcu D4a 
- Kukučínova z mesta pred Jarošovou chýba A25b, nad ňu dať A24 ktorá je teraz nad A25c; 

chýba E7 ( vl'avo ) 
- Kukučínova do mesta pred Jarošovou nad A25c doplniť A24 
- Kukučínova - Hálkova vyznačiť prednosť (doplniť zn. D la pred hálkovou) 
- Janoškova z Račianskej nad A25c chýba A24 
- Na Račianskej pred Palmou z mesta v čele električkovej zastávky zarastená D6a 
- Nobelova od Vajnorskej chýba A23 + El (2x) + A25a,b,c 
- Nobelova od Račianskej chýba A23 + EI(2x) + A25c 
- Nobelova medzi Račianskou a priecestím k jestvujúcej V6 chýba D6a(2x) obojsmerne 
- Pod Modrým mostom z troch strán chýba min. A23 + A25c; od autobazáru a mostu aj s E7 
- Koľajná pri Šajbách od mesta aj z mesta vymeniť A25c, A23 + E7 
- Pri Šajbách pred Koľajnou pod Dia + tvar križovatky + B23a chýba E9 
- Pri Šajbách od Sklabinskej chýba A23 + A25a,b,c 
- Pri mlyne od Vajnor chýba po I'avej strane A25b kl ,nad A25a chýba obojstranne A23 
- Pri mlyne pri priecestí chýbajú 2x Z 3 (v smerovom oblúku), C l z účelovej komunikácie I '-' 

súbežnej so železničnou traťou 'I ~- o ~a1: r"",,, i"t' 
____ ~~ .. __ ~ __ L-______ __ 

Nt! I, tJ r; \Jv-\Y''''-~ 
~, -!, (l, ~ 
~ . +, ,- ::>~! " '~~,~f~h l yC1-ek~b9.. 

-Pri mlyne od Seneckej nad A25 chýba A23(2x) - obojstranne \ 
-Stará Vajnorská (za konečnou električiek) chýba A24 + A25a,b,c, z oboch smerov 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Bratislava 1. 7. 2002 
č. j.: OD 02.C)il9102-Mk 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 25. 6. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
č. 1000, 1003, 1004, 1008 (po), 1009 (po), 1010, 1012 - 1014, 1016, 1021 - 1026, 1027 (po), 
1028 (po), 1029 (po), 1030, 1032, 1033 - 1036, 1037 (po), 1038, 1040 - 1045 zápisnice 
č. 24/2002 operatívnej komisie zo dňa 25.6.2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu č. 1011, 1018 (po), 1019 (po), 1020, 1023, 1031 (po), 1039 a 1042 
zápisnice č. 24/2002 operatívnej komisie zo dňa 25. 6. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu, 

ID. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách L až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu č. 1017, 1025, 1029 (po), 1031 (po), 
1033 a 1046 zápisnice č. 24/2002 operatívnej komisie zo dňa 25. 6. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

IV. nes ú h I a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu č. 1015 zaplsmce 
č. 24/2002 operatívnej komisie zo dňa 25.6.2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Ing. Mešťaník /59356221 
(po) - predbežne odsúhlasené 

MagIstrát hlavného mesta SR BraUslavy 
oddelenie prevádZky dopravy 

Primaciálne námestie 1 
P.O.BOX 192 

814 99 Bratislava 

~.~~ 
Ing. Stanislav Vajcík 

vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
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Zápisnica č. 24/2002 

zo zasadnutia operativnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 25. 6. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODI BA IV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
Mi Ú Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina j e priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, Ing. Machová, 
Ing. Blaho, p. Kubica 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 
por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 

p.Pek 
Ing. Kratochvílová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 740, 741, 
781,838,881,926,927,928,929,930,931,932,933, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160,443, 5l!, 512, 520, 608, 610, 612, 663, 742, 743, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 934, 935, 
936, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687 
ODP-RRD: 
rok 2002 
OD: 
rok 2002: 

998 Vrakunská cesta - v smere jazdy od Vrakune OCH obnoví a doplní zn A 25a - A 25c so zn. E 7 
(vľavo) pred priecestím na Ivanskej ceste 

999 Pri Starom háji, Černyševského - pred žel. priecestím OCH doplní chýbajúcu zn. A 25a v smere 
od Čemyševského 

1000 Hollého č. 9 -11- detské jasle - OK súhlasí s osadením dopravnej značky B30 v čase 7.00-9.00 a 
15.00-17.00 hod. s dodatkovou tabuľkou "Okrem dopravy detí do detských jaslí, počet boxov 2" 

1001 Pionierska - od Račianskej k Jaskovmu radu - OCH zabezpečí riadne natočenie nesprávne 
otočenej Dl ° 

1002 Pionierska - k Račianskej - OCH doplní nad jestvujúcu A25b chýbajúcu A23 
1003 Pionierska - pred Blatníckou k Račianskej - OCH doplní chýbajúcu Ola 
1004 Račianska - Nobelova - OCH premiestni a doplní chýbajúce d.z. podľa náčrtku 
1005 Račianska - z mesta pri Peknej ceste - OCH doplní chýbajúcu D6a po pravej strane (osadiť 

k rozvodnej skrini) 
1006 Hubeného - do Čemockého - OCH doplní chýbajúcu CI 
1007 Kubačova - z mesta pred Hybešovou - OCH doplní chýbajúcu Ola 
1008 Mierová - GIB - rekonštrukcia ulice - I. etapa - presmerovaníe trolejbusov - POD počas 

výstavby - predbežne odsúhlaseué 
1009 Mierová - GIB - rekonštrukcia ulice - I. etapa - definitívne dopravné značenie - predbežue 

odsúhlasené 
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1010 Bradlianska - VaK - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1011 Cabanova - BYTOČ - SK - obytoý dom - komunikácie - definitívne dopravné značenie -

odsúhlasené 
1012 Devínska cesta - Otto Horvát - parkovisko pri Riviere - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1013 Jégeho - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1014 Jozefská - INVESTMENT CONSULTING INTERNATIONAL - rekonštrukcia adostavba 

objektu - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1015 Rusovská - Hálova - MG - vytvorenie možnosti pre odbočenie autobusov MHD doľava v smere 

z centra v pravom jazdnom pruhu - OK nesúhlasí s predloženým návrhom na základe nesúhlasu 
ODIBAV 

1016 Blatnícka - DMP STYL - vodovodná prípoj ka - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1017 Rožňavská - FIN INTER - výstavba plynovej kotolne - prípojka vody - dočasné dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1018 Tuhovské - MOTOR CAR IMMO - predaj a servis úžitkových vozidiel- cesty a spevnené plochy 

- dočasné dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1019 Tuhovské - MOTOR CAR IMMO - predaj a servis úžitkových vozidiel- cesty a spevnené plochy 

- definitívne dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1020 Spojnica Rožňavskej a Vajnorskej - FIN INTER - výstavba plynovej kotolne - prípojky IS -

POD počas výstavby - odsúhlasené 
1021 Rumančeková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1022 Súť 3Žná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1023 Na grbe - OO PZ - rekonštrukcia pavilónu A a B - definitívne dopravné značenie - odsúhlasené 
1024 Pribinova - DELTA TAXI - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1025 Trnavská, Tomášikova - ST - MOK POLUS CENTER - POD počas výstavby - obnova súhlasu 

zo dňa 27.10.2000 
1026 Prievozská - VaK - oprava vozovky - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1027 Parková - SSC - napojenie ssúD na Dl - dočasné dopravné značenie l. etapa - predbežne 

odsúhlasené 
1028 Parková - SSC - napojenie ssúD na Dl - dočasné dopravné značenie 2. etapa - predbežne 

odsúhlasené 
1029 Parková - SSC - napojenie SSÚD na Dl - zmena stavby pred dokončením - predbežne 

odsúhlasené 
1030 Devínska cesta - VaK - oprava vodovodu - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1031 Záhorská Bystrica - TV Markíza - deň otvorených dverí - dočasné dopravné značenie -

predbežne odsúhlasené 
1032 Vilová - SP ANISH BULL - prestavba kotolne - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1033 Žitná - OMV - úprava križovatky - definitívne dopravné značenie - odsúhlasené 
1034 Pri struhe - VaK - rekonštrukcia vodovodu - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1035 Rovná, Súľovská, Ľaliová - SPP - rekonštrukcia nt! plynovodov - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
1036 Rybničná - VaK - rekonštrukcia vodovodu - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1037 Kremeľská - GIB - rekonštrukcia ulice - III. etapa - dažďová kanalizácia - POD počas výstavby 

- predbežne odsúhlasené 
1038 Vančurova, Vidlicová - VaK - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie - POD počas výstavby -

predbežne odsúhlasené 18.6.2002 
1039 Dúbravská cesta - GLOBAL - garáže - objekt C - definitívne dopravné značenie - odsúhlasené 
1040 Novohorská - p. Grňák - prepojenie kanalizácie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1041 Staré Mesto - MÚ Staré Mesto - Zóna 30 - I. etapa- návrh dopravných opatrení - odsúhlasené 
1042 Ružinovská - Martinák - polyfunkčné stredisko - definitívne dopravné značenie - odsúhlasené 
1043 Karadžičova - VaK - oprava kanalizačných poklopov - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1044 Trnková - MČ Jarovce - úprava organizácie cestnej premávky - trvalé dopr. zn. - odsúhlasené 
1045 Mandl'ová, Kožušnícka - MČ Jarovce - vyznačenie prednosti v jazde - trvalé dopr. zn. -

odsúhlasené 
1046 Palmová - MČ Jarovce - doplnenie dopravného značenia v križovatke s Jantárovou - trvalé dopr. 

zn. - odsúhlasené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
~------ ----Pfimaejálne-flánr.-4;-f>o-&.-8oA~1S2-, 814-SS-Bratislava-1 

Bratislava 8. 7. 2002 
č. j.: OD ,1.QQJ/02-Mk 

VEC 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 2. 7. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
Č. 1049 (po), 1050 (po), 1051 (po), 1053 - 1077, 1079, 1080, 1081 (po), 1082 - 1086, 1087 (po), 
1088, 1089, 1099, 1101 (po), 1102 (po), 1103 (po), 1104 - 1107, 1109 a 1112 zápisnice 
Č. 25/2002 operatívnej komisie zo dňa 2. 7. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 1080 a 1110 zápisnice Č. 25/2002 operatívnej komisie zo dňa 
2. 7. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

m. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až Ill. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 1048, 1053, 1078, 1095, 1096, 1103 
(po), 1108 po) a 1111 zápisnice Č. 25/2002 operatívnej komisie zo dňa 2. 7. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasť ou tohto listu, 

IV. nes ú h l a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu Č. 1052 zaplsmce 
Č. 25/2002 operatívnej komisie zo dňa 2. 7. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Ing. Mešťaník 1593 56221 
(po) - predbežne odsúhlasené 

Magistrát hlavného mesta SR BIlItlslavy 
oddelenie prevádzky dopravy 

Primaciálne námestie 1 
P.O.BOX 192 

814 99 Bratislava 
. 2-

#fl.Ä~ 
Ing. Stanislav Vajcík 

vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
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Zápisnica č. 25/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 2. 7. 2002. 

Pritomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
Mi Ú Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, 
Ing. Blaho, p. Kubica 

por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 740, 741, 
781,838,881,926,927,928,929,930,931,932,933,1000, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160,443,511,512,520,608,610,612,663,742,743,921, 922, 923, 924,925,926,934,935, 
936,998,999,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007, 
DPB, a. s. : 
rok 2000: 1686, 1687 
ODP-RRD: 
rok 2002 
OD: 
rok 2002: 

1047 Liptovská - pred Trenčianskou Miestny úrad Ružinov osadí chýbajúcu zn. C l 
1048 Einsteinova - na základe požiadavky ODI v BA V po dohode s Krajským úradom v BA 

OCH zabezpečí osadenie d.z. D 6a s reflexným podkladom na jestvujúcich prechodoch pre 
chodcov na Einsteinovej ul. (Černyševského, ČSPH Aral, Incheba) 

1049 Mierová - GIB - rekonštrukcia ulice - L etapa (úsek Hraníčná - Radničné nám.) - dočasné 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1050 Mierová - GIB - rekonštrukcia ulice - L etapa (úsek Hraníčná - Radničné nám.) - definitívne 
dopravné značenie Č. I - predbežne odsúhlasené 

1051 Mierová - GIB - rekonštrukcia ulice - I. etapa (úsek Hraníčná - Radničné nám.) - definitívne 
dopravné značenie Č. 2 - predbežne odsúhlasené 

1052 Devätinová, Šamorínska - MÚ Podunajské Biskupice - doplnenie dopravného značenia -
neodsúhlasené 

1053 Krajinská, Mramorová, Vetvárska, Šamorínska - MÚ Podunajské Biskupice - doplnenie 
dopravného značenia - odsúhlasené 

1054 Revúcka - Ing. Richter - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1055 Velehradská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1056 Trenčianska - SLOVAN - SPECTRUM - presun vyhradeného parkovania - odsúhlasené 
1057 Učiteľská - COMERON - vodovodná pripojka - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1058 Jégeho 2x - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
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1059 Velehradská 2x - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1060 Miletičova 2x - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1061 Handlovská - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1062 Znievska - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1063 Gercenova 2x - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1064 Pol'nohospodárska - MÚ Vrakuňa - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1065 Pribišova - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1066 Beniakova - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1067 Púpavová - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1068 Záhorská Bystrica - MÚ Záhorská Bystrica - dopravné značenie - odsúhlasené 
1069 Tešedíkova, Prídavková - MÚ Záhorská Bystrica - definitívne dopravné značenie - odsúhlasené 
1070 Tolstého -1n~. Šedivý - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1071 Horova - MU Devínska Nová Ves - osadenie BI - odsúhlasené 
1072 Novoveská - MÚ Devínska Nová Ves - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1073 Liptovská - p. Migo - prípojka UK - TÚV - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1074 Cádrova - MÚ Nové Mesto - osadenie spornal'ovacieho prahu - odsúhlasené 
1075 Royova - MÚ Nové Mesto - osadenie spomal'ovacieho prahu - odsúhlasené 
1076 Bojnická - sociálne byty MČ - MÚ Nové Mesto - doplnenie dopravného značenia - odsúhlasené 
1077 Lachova - ODI BA V - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1078 Einsteinova - PPC Team plus - servisno predajné stredisko Toyota - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
1079 Kopčianska - ODI BA V - osadenie B31 - odsúhlasené 
1080 Glavica - združenie stavebnikov - definitívne dopravné značenie - odsúhlasené 
1081 Devínska cesta - GIB - kanalizačný zberač - POD počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1082 Údernícka - ACORD - plynofikácia a prípojka nn - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1083 Štefánikova - SPP - oprava plynovodu - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1084 Budyšínska, Odbojárov - Bratislavská teplárenská - oprava horúcovodu - POD počas výstavby

odsúhlasené 
1085 Dopravná - Železničná spoločnosť - opravovňa nákladných vozňov - prípojka kanalizácie - POD 

počas výstavby - odsúhlasené 
1086 Snežienková - OZ Klenová - výstavba IS - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1087 Kovacsova, Pohraničiarov - MÚ Rusovce - bytový nájomný dom - komunikácie - definitívne 

dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1088 Fadruszova - Bratislavská teplárenská - oprava horúcovodnej prípojky - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
1089 Mliekarenská - Bratislavská teplárenská - oprava HV prípojky pre divadelné dielne - POD počas 

výstavby - odsúhlasené 
1090 Podunajská - V AKANT - 27 bj. - komunikácie - definitívne dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
1091 Podunajská - V AKANT - 27 b.j. - komunikácie - POD počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1092 Bajzova - MÚ Ružínov - úprava vnútrobloku - definitívne dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
1093 Palkovičova - MÚ Ružínov - úprava vnútrobloku - definitívne dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
1094 Prievozská - VaK - oprava vozovky - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1095 Račianska - GIB - križovatka s Peknou - výstavba CSS - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1096 Bajkalská - BILLA - úprava dopravného značenia - odsúhlasené 
1097 Pri šajbách -INŽINIERING - bytový dom C - komunikácie - defmitívne dopravné značenie 
1098 Miletičova - VaK - zberač A Mlynské Nivy - Kohútova - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1099 Panónska - CARREFOUR - priechod pre chodcov - zmena l - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1100 Polárna - SBD Trenčianska - polyfunkčný dom - parkoviská - definitívne dopravné značenie -

predbežne odsúhlasené 
1101 Polárna - SBD Trenčianska - polyfimkčný dom - vnútorné parkoviská - definitívne dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
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1102 Janotova - DIC - polyfunkčný objekt - komunikácie - dočasné dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené -

1103 Janotova - DIC - polyfunkčný objekt - komunikácie - definitívne dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

1104 Stavbárska - VaK - oprava kanalizačných poklopov - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1105 Páričkova 2x - VaK - oprava kanalizačných poklopov - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1106 Karadžičova 3x - VaK - oprava kana1izačných poklopov - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
11 07 Kulíškova - MÚ Ružinov - osadenie spomal' ovacích prahov - odsúhlasené 
1108 Vajnorská - JADA - komunikácie - definitívne dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1109 Staré Mesto - BPS - Zóna s dopravným obmedzením (aktualizácia dopravného značenia) - trvalé 

dopr. zn. - odsúhlasené 
1110 Cesta na Senec - K2J - predčasné užívanie prípojky Vajnory - dočasné dopr. zn. - odsúhlasené 
1111 Bajkalská - Bratislavská teplárenská - oprava areálovej komunikácie - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
1112 Mudroňova - GIB - budovanie kana1izácie v rámci III. b. etapy rekonštrukcie Mudroňovej ulice

POD počas výstavby - odsúhlasené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
--- - --- ------ ----Pihiiaciátne~'ám;_-.. ,---p;-s;-aox--1-S2-,--S1-4-99-·--Bratisravá--t--·--------------------------

VEC 

Bratislava 12. 7. 2002 
č.j.: ODJ086 102-Mk 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m SR Bratislavy dňa 9. 7. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadeni na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
č. 1113 -1116,1118 -1124,1125 (PO), 1126, 1129 - 1135, 1137, 1138, 1139 (PO), 1141 - 1144 
a 1146 - 1150 zápisnice č. 26/2002 operatívnej komisie zo dňa 9. 7. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

n. súhlaSÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu č. 1117, 1127, 1128, 1136 (po), 1140 (PO), 1144 a 1145 zápisnice 
č. 26/2002 operatívnej komisie zo dňa 9.7.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

IU. berie na vedomie 
vzmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu č. 1118, 1139 (PO) a 1143 zápisnice 
č. 26/2002 operatívnej komisie zo dňa 9.7.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Ing. Mešťaník/ 593 56 185 
(po) - predbežne odsúhlasené 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
oddelenie prevádzky dopravy 

Prlmaclálne námestie 1 
P.O.BOX 192 

814 99 a",!lsJsva 
• 2· 

m .. ~/".~ 
Ing. ~ Vajcík 

vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
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Zápisnica Č. 26/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 9. 7.2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, 
Ing. Blaho, p. Kubica 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 
por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p. Pek 
p. Glasa 
p. Darovcová 

rok2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 740, 741, 
781,838,881,926,927,928,929,930,931,932,933,1000,1047 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok2002: 160,443,511,512,520,608,610,612,663,742,743,921, 922, 923, 924, 925, 926, 934, 935, 
936,998,999,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1048 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687 
ODP-RRD: 
rok 2002 
OD: 
rok 2002: 

1113 Haydnova - Ing. Richard Verner - kanalizačná prípojka - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 2. 7. 2002 

1114 Jelenia - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 2. 
7.2002 

1115 Hurbanovo námestie - Iskra - G, s. r. o. - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 2. 7. 2002 

1116 Bojnická - Magistrát hI.m. SR - oprava mostu - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 4. 7. 
2002 

1117 Ul. J. Jonáša - Volkswagen Slovakia, a. s. - spevnené plochy a parkoviská - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1118 Šancová - Prmká - Metro, a.s. - úprava križovatky - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1119 Nové záhrady V - Ing. K. Kollárová - zriadenie prípojky NN - dopravné značenie počas výstavby 

- odsúhlasené 
1120 Pod brehmi - Intercom s. r. o. - vjazd do areálu - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1121 Starohorská - Štefanovičova - GIB - dostavba Starohorskej ulice - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1122 Švabinského - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1123 UL Odbojárov - Úrad pre štátnu službu - osadenie reťazí - trvalé dopravné značenie a dočasné 

dopravné značenie - odsúhlasené 
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1124 Rozvodná - Ing. Z. Poláková - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1125 Polárna - SBD, Bratislava - parkoviská - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 

odsúhlasené 
1126 Rozvodná - P. Pôbiš - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1127 Dlhé diely ll. - Ing, A. Litvova - zriadenie prípojky NN - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1128 Panónska cesta - Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. - prepojenie Panónskej cesty a Belinského ulice -

trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1129 Sinokvetná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1130 Vajnorská - JADA, s. r. o. - zriadenie prípojky vody - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1131 Solivarská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1132 KIi!lf!ová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1133 Prievo7Ská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1134 Uzbecká - MÚ Podunajské Biskupice - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1135 Havlíčkova - PPP - asanácia a výstavba rodinného domu - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 2. 7. 2002 
1136 Farského - TPD, s. r. o. - rozšírenie bočného parkoviska - trvalé dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
1137 Pol'ská - ZSE, š. p., Bratislava - oprava horúcovodnej šachty - dopravné značenie počas výstavby 

-odsúhlasené 
1138 Ul. Prokof'Ova - PPP - zriadenie prípojky NN a rekonštrukcia chodníka - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1139 Dolnozemská - PPP - ČS PLAGIS - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1140 Líščie údolie - MPV Invest Slovakia, s. r. o. - cesty, parkoviská, chodníka - trvalé dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
1141 Nové záhrady vn - Štefan Bad'ura a Vladimír Takáč - zriadenie prípojky plynu a NN prípojky -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1142 Lazaretská-Ferienčikova - Terra Integra, a. s. - úprava trvalého dopravného značenia -

odsúhlasené 
1143 Dialnica D61 Mierová ulica-Senecká cesta - Cestprojekt - úprava križovatky Rybničná, 

Roľnícka, uL Pri mlyne - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1144 Panónska cesta - ICT Auto France, s. r. o. - rekonštrukcia plochy statickej dopravy - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1145 Račianska - Palma - Tumys, a.s. - dispozícia parkoviska - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1146 Pri kríži-Štepná - VaK, š.p. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1147 Štepná - VaK, š.p. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1148 Pri kríži - VaK, š.p. - oprava kanalízačných poklopov - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1149 Štefanovičova - v smere jazdy k Námestiu slobody OCH za vyústením Čajkovského ulice 

odstráni neaktuálne dopravné značenie D 12 s dodatkovou tabul'kou (pre firmu Čajkovský alfa) 
a pred domom č. 12 - 14 odstráni 2x stlpik so zn. D 12 + dodo tab. pre firmu POTOS (značenie je 
osadené obojsmerne); značenie pre firmu SANDAL ponechať 

1150 Šancová - v smere jazdy k Račianskemu mýtu OCH pred Žilinskou odstráni celý preves 
so starými nefunkčnými svetelnými značkami C 4 (2x) 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

_____ :::_ ======:p:rim=a:ci:~=ln:e=n:á=m=.=1~, =P=.=O=. B:::O:::X:::1:::9:::2~,=8=14=99=B=r=a=tiS=la=v=a=1=======-_ 

VEC 

Bratislava 18. 7. 2002 
č.j.: OD:1151j/02-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 16. 7. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
Č. 1151(po), 1152(po), 1153 - 1157,1160,1162 - 1164, 1166(po), 1167, 1169, 1170, 1173-
1175, 1176(po), 1177, 1179, 1182, 1183(po), 1184, 1185(po), 1186, 1187(po), 1188 zápisnice č. 
27/2002 operatívnej komisie zo dňa 16. 7. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlaSÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciáchpodľaboduč. 1155, 1165, 1175, 1178, 1180(po), 1181(po), 1186, 1188 zápisnice 
Č. 27/2002 operatívnej komisie zo dňa 16. 7. 2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ID. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až IIl. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 1151(po), 1158, 1159, 1161, 1168, 
1171, 1172 zápisnice Č. 27/2002 operatívnej komisie zo dňa 16. 7. 2002, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto listu. 

;zq;/' 
Ing.S~ík 

vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
Vybavuje: I. Illová/ 593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 27/2002 

zo zasadnutia operativnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 16. 7. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODI BAlI 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
Mi Ú Bratislava - Staré Mesto 
Mi Ú Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k origináln zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mečárová, p. Illová 
p. Kubica, Ing. Máchová 
por. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p. Pek 
p. Glasa 

rok 2002: 147, ISS, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514, SIS, 516, 519, 569, 740, 741, 
781,838,881,926,927,928,929,930,931,932,933,1000,1047 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160,443,511,512,520,608,610,612,663,742,743,921, 922, 923, 924, 925, 926, 934, 935, 
936,998,999, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1048, 1149, 1150 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687 
ODP-RRD: 
rok 2002 
OD: 
rok 2002: 

1151 Jarovce, Rusovce, Čunovo - VaK, š.p. - odkanalizovanie obcí - III. etapa, 1. časť - dopravné 
značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1152 Jarovce, Rusovce, Čunovo - VaK, š.p. - odkanalizovanie obcí - VI. etapa, I.časť - dopravné 
značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1153 Antolská - Magistrát-OOP - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1154 Vlčkova - Hydroteam, s. r. o. - oprava kanalizačného potrubia DN 300 - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1155 Krajinská - Rašid Sulemani - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1156 Ul. Ľ. ZúbkQ.- MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1157 Gallayova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1158 Bajkalská - Magistrát, OOP - zmena vodorovného dopravného značenia - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1159 Palmová - PPP - kanalizačná prípoj ka - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1160 Kôstková, Ovocná - PPP - kanalizačná prípoj ka - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1161 Jantárová - PPP - kanalizačná prípojka - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1162 Staré grunty - Ing. Šimon Malý - výstavba kanalizačnej a plynovej prípojky - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 



4 

----------

1163 Zámocká - Zámocká spoločnosť, a. s. - komunikácia, 2. úsek - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

1164 Petržalka - Železničná spoločnosť, a.s. - autorampa (vyznačenie príjazdovej rampy) - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1165 Kukučínova - Cestprojekt - čerpacia stanica LPG - trvalé dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

1166 Vajanského nábrežie - Michal Lašán - rekonštrukcia 4. podlažia bytového domu - dopravné 
značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1167 Ul. Ľ. Fullu, Pribišova - MÚ Karlova Ves - zóna s dopravným obmedzením, spomaľovacie prahy 
- trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1168 Rožňavská - Fides, a.s. - napojenie areálu firmy Fides, a.s. - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1169 Kremel'ská - GIB - rekonštrukcia Kremeľskej ulice, III. etapa (objekt dažďová kanalizácia, 
zberač B) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1170 Štefánikova - SPP, a.s. - rekonštrukcia plynovodov, II.etapa - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

1171 Šancová - VaK, Š.p. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1172 Vrakuňská cesta- F and P. a. s. - prekládka vysokého napätia, I. etapa - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1173 Žilinská - Stavoindustria, Liptovský Mikuláš - pripojenie inžinierskych sietí - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1174 Palisády - Magistrát, ODP - zníženie rýchlosti na 40 km/hod. - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1175 Čunovo-Dobrohošť - Vodohospodárska výstavba, Š.p. - dočasné riešenie zdrže, II. etapa - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1176 Klenová, Vlárska - Development Cresco, a. s. - vjazd na stavenisko - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

1177 Bratislava - Staré Mesto - VaK, š.p. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1178 Vajnory - Slovnaft, a.s. - zmena dopravného režimu na ČS PH Slovnaft (prí NA Y Elektrodom) -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1179 Istrijská - MÚ DNV - realizácia tlakovej kanalizácie (Istrijská l - 15) - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1180 Štefanovičova - Karol Ščerba - rekonštrukcia s dostavbou - dopravné značenie l. podzemného 
eodlažia - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1181 Stefanovičova - AK DOM, s. r. o. - dostavba administratívy a podzemných garáží - dopravné 
značenie l. podzemného podlažia - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1182 Príkopova - Slovenský tenisový zväz - prípojky inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia) -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1183 Štefanovičova - AK DOM, s. r. o. - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

1184 Štefanovičova - ICT Istroconti, a. s. - dočasný peší chodník - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1185 Štefanovičova - Ing. Karol Ščerba - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

1186 Eisteinova - PPC team plus, s. r. o. - servisno-predajné centrum TOYOTA - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1187 Pod rovnicami - Ing. Grunert - napojenie kanalizácie - dopravné značenie počas výstavby -
predbežne odsúhlasené 

1188 Petržalka-OC Danubia - Carrefour Slovensko, a.s. - spevnené plochy - trvalé dopravné značenie 
- odsúhlasené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
Primil_c:iálne náfTl._1, P. O. Box 192, 81499 Bratislava 1 _ 

Bratislava 5. 8. 2002 
č. j.: OD3JS.3 102-IL 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 23. 7. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
Č. 1193 -1198,1199 (po), 1200 - 1206, 1208 -1215, 1218, 1220 - 1226,1228 a 1231 zápisnice 
Č. 28/2002 operatívnej komisie zo dňa 23.7.2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. s ú h I a s í 

podl'a § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podl'a bodu Č. 1191 (po), 1192 (po), 1216, 1219 (po), 1227, 1229 (po), 1230 (po) 
a 1231 zápisnice Č. 28/2002 operatívnej komisie zo dňa 23. 7. 2002, ktorá je neoddelitel'nou 
súčasťou tohto listu, 

ID. berie na vedomie 
vzmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách L až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podl'a bodu Č. 1207 a 1231 zápisnice Č. 28/2002 
operatívnej komisie zo dňa 23.7.2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

Ing. Stanislav Vajcík 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Ing. Mešťaník 1593 56 185 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 28/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 23.7.2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODI BAlI 
ODI BA III 
ODI BA IV 
ODIBAV 
DPB,a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mečárová, 
p. Kubica, Ing. Machová 
por. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adarnkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p. Pek 
p. Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156,157,159,385,441,442,443,509,510,513,514,515, 516, 519, 569, 740, 741, 
781,838,881,926,927,928,929,930,931,932,933,1000,1047 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160,443,511,512,520,608,610,612,663,742,743,921, 922, 923, 924, 925, 926, 934, 935, 
936,998,999, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1048, 1149, 1150 
DPB, a. s. : 
rok 2000: 1686, 1687 
ODP-RRD: 
rok 2002 
OD: 
rok 2002: 

1189 Farského - Bosáková - ODI v BA V žiada správcu komunikácie obnoviť zvislé dopravné 
značenie v križovatke (chýbajú spôsoby obchádzania C 5). Chýbajúce značenie žiadame nahradiť 
vo vyhotovení v žltom ráme 

1190 Einsteinova, Panónska, Kopčianska, Jantárová cesta, Pajštúnska, Šintavská, Budatínska, 
Mamateyova, Furdekova - ODI v BA V urguje požiadavku obnovenia vodorovného dopravného 
značenia na týchto komunikáciách 

1191 Prístavná - PEGA International - administratívno-prevádzkové priestory - POD počas výstavby -
predbežne odsúhlasené 

1192 Prístavná - PEGA International - administratívno-prevádzkové priestory - definitívne dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

1193 Grosslingova - VaK - oprava kanalizácie bezrozkopávkovou technológiou - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1194 Továrenská - VaK - oprava kanalizácie bezrozkopávkovou technológiou - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1195 Révová - VaK - oprava kanalizácie bezrozkopávkovou technológiou - dočasné dopravné značenie 
- odsúhlasené 

1196 Matúškova - VaK - oprava kanalizácie bezrozkopávkovou technológiou - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 



4 

1197 Hurbanovo nám. - Magistrát - ODP - zastávka zájazdovej dopravy - dočasné dopravné značenie 
- odsúhlasené 

1198 Vilová - SP ANISH BULL - prestavba kotolne - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1199 Viedenská - OLYMPIA - obnova budovy AU CAFÉ - POD počas výstavby - predbežne 

odsúhlasené 
1200 Sinokvetná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1201 Babuškova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1202 Zvončeková - p. Krištof - pripojky IS - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1203 Líščie nivy - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1204 Hraničná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1205 Bratislava Nové Mesto - ŽSR - oprava priecestia - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1206 Rajecká - VaK - oprava kanalizačných poklopov - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1207 Bajkalská - VaK - oprava kanalizačných poklopov - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1208 Miletičova - Záhradnícka - VaK - rekonštrukcia vodovodu - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1209 Jaskov rad -VaK - havária kanalizácie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1210 Bočná - Ing. Laszlo - novostavba rod. domu - pripojky IS - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1211 Hradná - p. Mišovie - mäsiarstvo - pripojky IS - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1212 Strmé sady - p. Konštiak - osadenie D9a - odsúhlasené - zabezpečí žiadateľ 

1213 Štefanovičova, Starohorská - VaK - oprava kanalizačných poklopov - dočasné dopravné značenie 
- odsúhlasené 

1214 Kúpeľná - Družstvo Medená - pripojka vody - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1215 Pekníkova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1216 Na Riviére - p. Chovanec - rekonštrukcia rodinného domu - definitívne dopravné značenie -

predíženie platnosti zo 7.5.2002 
1217 Na Riviére - p. Chovanec - rekonštrukcia rodinného domu - dočasné dopravné značenie -

predíženie platnosti z 9.4.2002 
1218 Karpatská - ZE - nn prepoj - dočasné dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1219 Záhorská Bystrica - MU Záhorská Bystrica - stl plynová prípojka a regulačná stanica -

prístupová cesta - definitívne dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1220 Holubyho - VaK - rekonštrukcia vodovodu - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1221 Továrenská - Bratislavská teplárenská - horúcovodná prípojka - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
1222 Pekníkova - MÚ Dúbravka - oddelené parkoviská - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1223 Odbojárov, Budyšínska - Bratislavská teplárenská - oprava horúcovodu - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
1224 Vysoká - BPS - aktualizácia vyhradených státí - odsúhlasené 
1225 Mlynská - MÚ Devínska Nová Ves - tlaková kanalizácia - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1226 Istrijská - MÚ Devínska Nová Ves - tlaková kanalizácia - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1227 Karloveská - Slovenská poisťovňa - dopravné značenie parkoviska - aktualizácia POD 

odsúhlasené ho 4.6.2002 - odsúhlasené 
1228 Pod rovnicami - Ing. Grunert - rodinný dom - prípojka kanalizácie - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
1229 Galvaniho - Lindner immobilien Slovakia - komunikácie a spevnené plochy administratívneho 

centra - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1230 Galvaniho - Lindner immobilien Slovakia - organizácia dopravy v suteréne administratívneho 

centra - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1231 D 1 (D 61) - Doprastav (K2]) - spojazdnenie diaľnice k 31. 8. 2002 - trvalé dopr. zn. -

odsúhlasené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
------------------Primaciákle-námA-,--Po-Go-B0x-492,--8-14-9S-B~atis!ava-'\-

Bratislava 5. 8. 2002 
č. j.: OD 33!l4 102-IL 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 30. 7. 2002 

L určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
č. 1234, 1239, 1240, 1242 - 1248, 1250, 1251, 1252 (po), 1253 (po), 1254, 1255, 1257 (po), 
1258, 1259, 1260 (po), 1261 - 1267, 1269, 1271, 1272, 1276 - 1278 a 1280 (po) zápisnice 
č. 29/2002 operatívnej komisie zo dňa 30.7.2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlaSÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 1239, 1249, 1256, 1257 (po), 1267, 1270, 1274 (po), 1275 (po), 
1279 a 1280 (po) zápisnice Č. 29/2002 operatívnej komisie zo dňa 30. 7. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ill. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách L až IlI. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 1252 (po),1253 (po), 1268 a 1273 
zápisnice Č. 29/2002 operatívnej komisie zo dňa 30. 7. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu, 

IV. nes ú h I a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu Č. 1241 zaplsmce 
Č. 29/2002 Operatívnej komisie zo dňa 3 neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Ing. Mešťaník 1 593 56 185 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 29/2002 

zo zasadnutia operativnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 30. 7. 2002. 

Pritomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODI BAlI 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB,a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
Mi Ú Bratislava - Staré Mesto 
Mi Ú Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina j e priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešť aník, 
p. Kubica, Ing. Blaho 
por. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adarnkech 
kpt. JUDr. Peško 

Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 

p. Glasa 

rok 2002: 147, ISS, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514, 515,516,519,569,740,741, 
781,838,881,926,927,928,929,930,931,932,933,1000,1047 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 443, 520, 608, 610, 612, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 934, 935, 936, 998, 999, 1001, 
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1048, 1149, 1150, 1189, 1190, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687 
ODP-RRD: 
rok 2002 
OD: 
rok 2002: 

1232 Ráztočná - OCH urýchlene zabezpečí doplnenie chýbajúceho dopr. značenia D54a 
a D54b - začiatok a koniec obce 

1233 Hradská - v blízkosti križovatky so Šípovou v smere jazdy do Vrakune, OCH doplní 
chýbajúce dopr. značenie D6a 

1234 Krajinská - OCH odstráni bez povolenia osadené dopr. značenie B30 pred rodinným 
domom na Krajinskej 132 

1235 Ružinovská - OCH zabezpečí opravu spadnutej dopr. značky DIa za konečnou električiek 
pri ČSMP Esso 

1236 Ružinovská - OCH doplní v križovatke s Astronomickou ulicou chýbajúce dopr. značenie 
D6aaD6b 

1237 Astronomická - MÚ Ružinov zabezpečí výmenu nečitateľnej dopr. značky C4b 
v križovatke s Ružinovskou ul. 

1238 Podzáhradná - MÚ Podunajské Biskupice urýchlene zabezpečí doplnenie chýbajúcej 
dopr. značky Cl v križovatke s Vrakunskou ulicou 

1239 Kraskova - chodník vedúci od Kraskovej k Račianskemu mýtu - MÚ Nové Mesto osadí 
za bezbariérovým vstupom na chodník od Kraskovej dopravné koly na zabránenie vjazdu 
vozidiel na chodník 
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1240 Kukučínova v úseku Škultétyho - Tehelná - na základe požiadavky OD! BA III pre 
zlepšenie rozhľadových pomerov v dotknutých križovatkách osadí OCH dopravné značky 
B30 v celom úseku podľa náčrtku 

1241 Sputniková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - neodsúhlasené 
1242 Narcisová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1243 Zálužická - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1244 Súťažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1245 Tolstého - Národný úrad práce - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1246 Plzenská - MÚ Nové Mesto - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1247 Rozvodná - MÚ Nové Mesto - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1248 Suchá, Van ču rova - združenie vlastníkov - neverejná kanalizácia - POD počas výstavby 

- odsúhlasené 
1249 Areál Iuventy - IUVENTA - osadenie závory - odsúhlasené 
1250 kpt. Rašu - manželia Pavlíkoví - ESPRESSO - definitívne dopravné značenie -

odsúhlasené 
1251 Prístavná - SPP - odbočovací a pripájací pruh plniacej stanice zemného plynu - POD 

počas výstavby - odsúhlasené 
1252 Gagarinova, Ondrejovova - MÚ Ružinov - rozšírenie križovatky - definitívne dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
1253 Gagarinova, Ondrejovova - MÚ Ružinov - rozšírenie križovatky - POD počas výstavby 

- predbežne odsúhlasené 
1254 Kremel'ská - Gm - rekonštrukcia ulice - II. etapa - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1255 Zámocká - Zámocká spoločnosť - komunikácia - 2. úsek - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1256 Dúbravská cesta - KÚ Bratislava - ÚSS pre TMP - definitívne dopravné značenie -

odsúhlasené 
1257 Geologická - ERST AV - bytové domy A, B, C - definitívne dopravné značenie -

predbežne odsúhlasené 
1258 Istrijská Mlynská - MÚ Devínska Nová Ves - chodník - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1259 Istrijská Mlynská - MÚ Devínska Nová Ves - chodník - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1260 Agátová - Hlavné mesto SR Bratislava - nadstavba ubytovne Fortuna - dočasné dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
1261 Havlíčkova - UPC - prípojka TKR pre vilu Kňažko - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1262 Zochova - JFK - osadenie B31 - odsúhlasené 
1263 Údernícka - ACORD - plynofikácia Úderníckej - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1264 Nedbalova, Laurinská - MÚ Staré Mesto - zmena časov platnosti obmedzení -

odsúhlasené 
1265 29. augusta - Nai T A.XI - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1266 M. Marečka - JEDNOTA - supermarket TERNO - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1267 M. Marečka - JEDNOTA - supermarket TERNO - definitívne dopravné značenie -

odsúhlasené 
1268 Rožňavská - MG - OCH - oprava prepadu - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1269 Mudroňova - Gm - rekonštrukcia - III. etapa - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1270 Tomášikova - Riaditeľstvo pôšt - vyhradené parkovanie pre telesne postihnutých -

odsúhlasené 
1271 Domašská - VaK - oprava kanalizačných poklopov - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
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1272 Rajčianska - VaK - oprava kanalizačných poklopov - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1273 Šancová - 2x - VaK - oprava kanalizačných poklopov - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1274 Einsteinova - Ľudová banka - expozitúra banky s motobankou - POD počas výstavby -
predbežne odsúhlasené 

1275 Einsteinova - Ľudová banka - expozitúra banky s motobankou - definitívne dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

1276 Snežienková - OZ Klenová - inžinierske siete - II. etapa - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1277 Snežienková - OZ Klenová - inžinierske siete - III. etapa - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1278 29. augusta - BPS - zmena vyhradených státí z dôvodu opravy fasády - odsúhlasené 
1279 Čulenova - SLOVAKOPRESS REAL - umiestnenie závory na existujúcom vjazde -

trvalé dopravné riešenie - odsúhlasené 
1280 Cyklistické cesty Bajkalská - lávka Prístavného mosta - nové prístavisko - MÚ 

Ružinov - definitívne dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
_. ------------------Primaciálne-nám;-1-,--P.0:-80x1~;---sN-§9-Bratistava~.-

VEC 

Bratislava: 8. 8. 2002 
č. j.: oDHk1!02-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 6. 8. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu č. 
1282, 1283, 1284 (po), 1285 - 1287, 1288 (po), 1289 (po), 1290 - 1297, 1299 - 1303 zápisnice 
č. 30/2002 operatívnej komisie zo dňa 6. 8. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu č. 1291, 1298 zápisnice č. 30/2002 operatívnej komisie zo dňa 
6. 8. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

III. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu č. 1290, 1298 zápisnice č. 30/2002 
operatívnej komisie zo dňa 6. 8. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: IIlová / 593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
oddelenie prevádzky dopravy 

Prlmaciálne námestie 1 
P.O.BOX 192 

814 99 Bratislava 
-2-

~~.~ 
Ing. Stanislav Vajcík 

vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
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Zápisnica č. 30/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopraVy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 6. 8. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
Mi Ú Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťanik, p. Illová, 
p. Kubica, Ing. Blaho 
por. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 

mjr. log. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 

log. Pavelková 
JUDr. Sobolič 

p. Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156,157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 740, 741, 
781,838,881,926,927,928,929,930,931,932,933,1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160,443, 520, 608, 610, 612, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 934, 935, 936, 998, 999, 1001, 
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1048, Il49, 1150, 1189, 1190, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1240, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687 
ODP-RRD: 
rok 2002 
OD: 
rok 2002: 

1281 Švabinského do Jiráskovej - MÚ Petržalka opraví zlomený stÍpik so značkou CI 
1282 Tobrucká - Senetus, s. r. o., Bratislava - prípojka kanalizácie a vodovodu - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1283 Vajnorská-Bojnická - Magistrát OOP - úprava signalizácie - odsúhlasené 
1284 Nábr. arm. gen. L. Svobodu - MÚ Staré Mesto - areál FTVŠ Lafranconi - trvalé dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
1285 Oblačná - Benjamín Wurfl- rekonštrukcia a prístavba rodinného domu - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1286 Stará Vajnorská - Cestprojekt - prípojka plynovodu - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1287 Palisády - Ing. Daniel Gemeran - osadenie kontajnera - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1288 Kubániho - Spirit, a. s. - telefónna prípojka a prípojka NN (ILetapa) - dopravné značenie počas 

výstavby - predbežne odsúhlasené 
1289 Kubániho - Spirit, a. s. - prípojka vodovodu (I. etapa) - dopravné značeníe počas výstavby -

eredbežne odsúhlasené 
1290 Sancová - Metro, a. s. - križovatka SAV-tretí jazdný pruh - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
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1291 Farského - TPD, s_ r. o. - komunikácie, chodníky, parkoviská - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1292 Hlaváčikova - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1293 Ul. Ľ. Fullu MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1294 Strmé vŕšky - PPP - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1295 Dostojevský rad - Nai Taxi, s. r. o. - vyhradené parkovanie, 2 boxy - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1296 M. Sch. Trnavského - Nai Taxi, s. r. o. - vyhradené parkovanie, 2 boxy - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1297 Mostová - PPP - osadenie lešenia - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1298 Bratislava-Záhorská Bystrica - Markíza - deň otvorených dverí - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1299 Zochova - Magistrát ODP - zmena dopravného značenia - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1300 Saratovská, Trhová, Alexyho, Valachovej - Orange, a. s., Bratislava - rozšírenie MTS siete -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1301 Pod násypom, Rozálska - Intercont, s. r. o. - zriadenie plynovodnej prípojky - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1302 Stachanovská - p. Vince - obnova súhlasu z POD zo dňa 16. 4. 2002 
1303 Rajtákova - BARESTO spol. s r. o. - zmena organizácie cestnej premávky - trvalé dopr. zn. 

(súhlas OD je podmienený súhlasom mestskej časti) - realizáciu zabezpečí žiadate!' 

Zapísala: I. Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava: 15. 8.2002 
č.j.: ODôrrTI02-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 13. 8. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu Č. 
1304 - 1306, 1308- 1311, 1313 - 1315, 1317, 1318, 1319 (po), 1320 - 1322 zápisnice Č. 31/2002 
operatívnej komisie zo dňa 13. 8. 2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 1313, 1316 zápisnice č. 31/2002 operatívnej komisie zo dňa 
13.8.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

III. berie na vedomie 
vzmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 1307, 1308, 1310, 1312, 1317, 1320 
zápisnice Č. 31/2002 operatívnej komisie zo dňa 13. 8. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu. 

Vybavuje: Illová 1593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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--------- ------------- --- ----- ---------- --------------------------

Zápisnica Č. 31/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 13. 8. 2002. 

Pritomní: Magistrát 

KDI 
OOlBAI 
OOl BA II 
OOl BA III 
OOlBAIV 
OOlBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
Mi Ú Bratislava - Staré Mesto 
Mi Ú Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina j e priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Illová, 
p. Kubica, Ing. Máchová 

mjr. Ing. Adamkech 

npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 

p. Glasa 
p.Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159, 385, 441, 442, 443, 509, 510, 513, 514, 515, 516, 519, 569, 740, 741, 
781,838,881,926,927,928,929,930,931,932,933,1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 443, 520, 608, 610, 612, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 934, 935, 936, 998, 999, 1001, 
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1048, 1149, 1150, 1189, 1190, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1240, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687 
ODP-RRD: 
rok 2002 
OD: 
rok 2002: 

1304 Belinského - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1305 Ul. A. Gwerkovej - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1306 Hviezdna - COMERON, s. r. o. - kanalizačná prípojka (I. etapa) - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené (6. 8. 2002) 

1307 Dialnica D 61 Bratislava Mierová ul.-Senecká cesta - Cestprojekt - križovatka Vajnory 
- dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené (6. 8.2002) 

1308 Bratislavská - MÚ Záhorská Bystrica - splašková kanalizácia, kanalizačný zberač AAI, 
IV. etapa - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené (9. 8. 2002) 

1309 Pekná cesta - Slovenská grafika, a.s. - osadenie stípikov - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1310 Račianska-Pekná cesta - GIB - úprava križovatky - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 
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1311 Šustekova-Mamateyova - Magistrát ODP - úprava signalizácie a dopravného značenia -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1312 Balkánska - MÚ Rusovce - komunikácie a spevnené plochy - dopravné značenie počas 
'Ýstavby - odsúhla~ené 

1313 Capajevova - VPU DECO Bratislava - komunikácie a spevnené plochy - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1314 Stromová - Magistrát ODP - návrh dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1315 Bárdošova - Zdravoprojekt Internacional, a.s., Bratislava - prípojka kanalizácie -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1316 Eisteinova - PPC Team plus, s. r. o., Bratislava - servisno predajné centrum Toyota -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1317 Nám. hrdinov - MÚ Rača - rekonštrukcia križovatky - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1318 Mlynské nivy-Plynárenská - PPP - prekládka inžinierskych sietí - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1319 Gercenova - ENCONT, s. r. o. - polyfunkčný dom, preložka inžinierskych sietí -
dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1320 Detvianska, Jurkovičova, Knížkova dolina - MÚ Rača - Oberačkové slávnosti Rača 
2002 - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1321 Švantnerova, Tavárikova osada - Vak, š.p., Bratislava - rekonštrukcia vodovodu -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1322 Wattova - Helena Šimlovičova - prípojky IS - POD počas výstavby - obnova súhlasu 
s POD zo dňa 30. 4. 2002 a 16. 7. 2002 

Zapísala: lIlová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
----------------------Pf-ima(;iálne-Ráff},-1,-Pc-G~80_x_492;-8-14-99--Br-at-islava-1---------------

VEC 

Bratislava: 23. 8. 2002 
č. j.: ODjG18102-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 20. 8. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu Č. 
1323, 1324,1327, 1328 (po), 1329 (po), 1330 - 1332, 1334, 1336 - 1338, 1342, 1344 - 1346, 
1347 (po), 1348, 1351 - 1353, 1354, 1355 - 1357, 1358 (po) zápisnice Č. 32/2002 operatívnej 
komisie zo dňa 20.8.2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlaSÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu č.l326, 1343, 1349 (po), 1350 (po), 1358 (po) zápisnice Č. 32/2002 
operatívnej komisie zo dňa 20. 8.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ID. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 1333, 1335, 1345, 1354 zápisnice Č. 
32/2002 operatívnej komisie zo dňa 20. 8. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

IV. nes ú h I a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu Č. 1339, 1340, 1341 
zápisnice Č. 32/2002 Operatívnej komisie dňa 20. 8. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu. S~O Sil 

~«)~~~ 
W (J) 4: '-\ /' 
Z 'ä ~ cn /Id!". 
~~ i1t.t" I-~ 

~'I/;.sKÁ I'\.~~~~ Ing. Stkislav V~jcík 
- 4 - vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Illová 1 593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 32/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 20. 8. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODI BA IV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
Mi Ú Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina j e priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Illová, 
p. Kubica, 
por. Ing. Kubaljak 

por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adarnkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 

p. Glasa 
p.Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 740, 741, 
781,838,881,926,927,928,929,930,931,932,933,1000, 1047,1237,1238,1239,1281,1323,1324, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 443, 520, 608, 610, 612, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 934, 935, 936, 998, 999, 1001, 
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1048, 1149, 1150, 1189, 1190, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1240, 
1325 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687 
ODP-RRD: 
rok 2002 
OD: 
rok 2002: 

1323 Rozvodná - Klenová - podl'a nákresu MČ Nové Mesto preloží značku D4b + doplní novú po 
ľavej strane, osadí zn. Dllc, A19, preloží zn. Dllb a vodorovným značením vyznačí symbol zn. 
AI9 

1324 Klenová - pred Rozvodnou od Magurskej MČ Nové Mesto osadí nad zn. B23a chýbajúcu zn. Dia 
1325 Kukučínova - pred Riazanskou od Jarošovej OCH vymení C l a neodkladne odstráni vegetáciu, 

ktorá prekrýva značku 
1326 Kopčianska - EDOS, s. r. o., Bratislava - spevnené plochy - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1327 Polianky - SOMO, s. r. o., Bratislava - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 13. 8. 2002 
1328 Podhorského - GOLD INVEST, s. r. o., Bratislava - plynová prípojka - dopravné značenie počas 

výstavby - predbežne odsúhlasené 13. 8.2002 
1329 Podhorského, Na kalvárii - GOLD INVEST, s. r. o., Bratislava - vodovodná prípojka - dopravné 

značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 13. 8.2002 
1330 Židovská - ICl - uzávierka - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 13. 8. 2002 
1331 Novosvetská - DANKRIS, s. r. o., Bratislava - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 13. 8. 2002 
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--- ------------

1332 MČ Staré Mesto - MÚ Staré Mesto - zoznam priechodov pre chodcov pri školách - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 13. 8. 2002 

1333 Popol ná, Potočná - MÚ Rača - pripojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1334 Ružinovská - MARTINÁK, s. r. o., Bratislava - prípojka tepla - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 13. 8.2002 

1335 Hradská - Roman Pócs, Bratislava - plynová prípojka - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 13. 8.2002 

1336 Bohrova - MÚ Petržalka - osadenie nízkej zábrany-2x - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1337 Šalviová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1338 Klincová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie-5x - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1339 Velehradská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - neodsúhlasené 
1340 Súťažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - neodsúhlasené 
1341 Súťažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - neodsúhlasené 
1342 Doležalova - MÚ Ružinov - rekonštrukcia komunikácie a chodníkov - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1343 Nové záhrady - ZSE, a. s., Bratislava - 2x VN, TS A NN rozvody - dopravné značenie počas 

výstavby - obnova platnosti zo dňa 19. 3. 2002 
1344 Vyšná - MÚ Ružinov - rekonštrukcia ulice - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1345 Rožňavská - Rádiová - Magistrát ODP - úprava signalizácie - odsúhlasené 
1346 Ul. Na spojke - Hlavná - VaK, š.p., Bratislava - rekonštrukcia vodovodu - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1347 Kutuzovova - SOFTEC, s. r. o., Bratislava - parkovisko - dopravné značenie počas výstavby -

predbežne odsúhlasené 
1348 Kulíškova - BSS, s. r. o .. Bratislava - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1349 Rožňavská - AWT IMMO, a. s., Bratislava - parkoviská - trvalé dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
1350 Rožňavská - AWT IMMO, a. s., Bratislava - parkoviská - dopravné značenie počas výstavby -

predbežne odsúhlasené 
1351 Klenová - Ing. Zálešák - realizácia plynu - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1352 MČ Lamač - MÚ Lamač - Rozálske hody - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1353 Korytnická - Ing. Peter Adamec - zníženie rýchlosti na 40 kmih - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1354 Trnavská cesta - Na paši - KORLEA, a. s., Nitra - komunikácie a parkoviská - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1355 Klincová - MÚ Ružinov - spomal'ovacie prahy - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1356 Meteorová - MÚ Ružinov - spomal' ovacie prahy - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1357 Jedl'ová - VaK, š.p., Bratislava - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1358 Obilná - ZIPP - polyfunkčný objekt, dopravná časť - trvalé dopr. zn. - predbežne odsúhlasené 

Zapísala: IIlová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
--?rimaciálne-nám~-t;-P:-&.-8ox-192-, 814-99-Bfatislava-1------··------

VEC 

Bratislava: 2. 9. 2002 
č. j.: OD3!tOý 102-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 27. 8. 2002 

L určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu č. 
1359 -- 1361, 1363 -- 1367, 1369 -- 1378, 1380 -- 1384, 1388 -- 1396, 1399 -- 1401 zápisnice č. 
33/2002 operatívnej komisie zo dňa 27.8.2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlaSÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu č. 1368, 1379 (po), 1386 (po), 1387 (po), 1397 (po) zápisnice č. 
33/2002 operatívnej komisie zo dňa 27.8.2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

m. berie na vedomie 
vzmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 1369, 1396, 1397 (po), 1398 (po) 
zápisnice Č. 33/2002 operatívnej komisie zo dňa 27. 8. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu, 

IV. nes ú h I a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu Č. 1362, 1385 zápisnice Č. 
33/2002 operatívnej komisie zo dňa 27. 8. 2002, kt .. e neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

CO~O SlY 

~«)~6\,? 
'/.}J CIJ <t ::! 
z'ä <5(J) 
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Ing. Stailislav Vajcík 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Illová 1 593 56 221 

lPo) -- predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 33/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 27. 8. 2002 . 

Pritomní: Magistrát 

KDI 
ODlBAI 
ODlBAII 
ODl BA III 
ODlBAIV 
ODlBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

. Ing. Mešťaník, p. Illová, 
p. Kubica, Ing. Máchová 
por. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
por. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 

p. Glasa 
p.Darovcová 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice. 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 
rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519,569, 
740,741,781,838,881,926,927,928,929,930,931,932, 933, 1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 
1281, 1323, 1324, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160,443, 520, 608, 610, 612, 921, 922, 923,924,925,926,934,935,936, 998, 999, 
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1048, 1149, 1150, 1189, 1190, 1232, 1233, 1234, 
1235, 1236, 1240, 1325 
DPB, a. s. : 
rok 2000: 1686, 1687 
ODP-RRD: 
rok 2002 
OD: 
rok 2002: 

1359 Listová - CESTPROJEKT - rekonštrukcia NTL plynovodov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1360 Muškátová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1361 Súťažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1362 Ľanová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
neodsúhlasené 

1363 Haanova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1364 Turnianska - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
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1365 Starhradská - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1366 Ul. M. Medved'ovej - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
- odsúhlasené 

1367 Klobučnícka - VaK, š. p. - rekonštrukcia vodovodu - dopravné značenie počas výstavby
odsúhlasené 

1368 Viedenská cesta - Divadlo Aréna - spevnené plochy a odstavné stánia - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1369 Prístavný most - rondel - úprava dopravného značenia z Prístavného mosta - odsúhlasené 
1370 Štefanovičova - Magistrát ODP - úprava cestnej svetelnej signalizácie - odsúhlasené 
1371 Švabinského - CU PROPERTIES, a.s. - kanalizačná prípojka - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1372 Klenová - prof Ján Berger - pripojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1373 Sološnícka - MÚ Karlová Ves - rozšírenie VO, napojenie na zdroj NN - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1374 Mlynská - Štefan Peisinger - pripojka vodovodu - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1375 Istrijská - Ing. Milan Magula - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1376 Guothova - S.O.F., s. r. o. - zriadenie plynovodu a plynovej prípojky - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1377 Kozia - PharmDr. František Robinka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1378 Medená - MÚ Staré mesto - dočasná uzávierka - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1379 Vajnorská - IES, s. r. o. - vonkajšie spevnené plochy - trvalé dopravné značenie -

predbežne odsúhlasené 
1380 Knižková dolina - Poláček - zriadenie prípojky vodovodu, plynovodu - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1381 Hlboká cesta - MÚ Staré Mesto - osadenie kolíkov - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1382 Karpatská - MÚ Staré Mesto - zariadenie staveniska - dopravné značenie počas výstavby 

- odsúhlasené 
1383 Mudroňova - GIB - III. d) etapa - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1384 Mudroňova - GIB - III. e) etapa - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1385 Bratislava - SCANIA SLOVAKIA, s. r. o. - prerokovaný návrh umiestnenia dopravných 

značiek D 43 na štátnych cestách a miestnych komunikáciách; Magistrát - OD nesúhlasí 
s použitím dopravnej značky D 43 na navrhovaný účel 

1386 Tuhovská - MOTOR-CAR !MMO, s. r. o. - cesty a spevnené plochy - dopravné značenie 
počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1387 Tuhovská - MOTOR-CAR !MMO, s. r. o. - cesty a spevnené plochy - trvalé dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

1388 Rigeleho - CECH TAXI - stanovište taxi - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1389 Pajštúnska - VaK, š. p. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1390 Hállova - VaK, š. p. - oprava kanalizačných poklopov dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1391 Bratská - VaK, š. p. - oprava kanalizačných poklopov dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
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1392 Údernícka - VaK, š. p. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1393 Romanova - VaK, š. p. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1394 Štúrova - DPB, a. s. - oprava električkovej trate, výmena BKV panelov - odsúhlasené 
dňa 20. 8. 2002 

1395 Staré Grunty - Jozef Arleth - rekonštrukcia inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1396 Dolnozemská cesta - PPP - výročný rockový koncert Po~he, čiastočná uzávierka -
dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1397 Trnavská - V. O. S., Bratislava - obchodno-administratívne centrum - trvalé dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

1398 Trnavská - V. O. S., Bratislava - obchodno-administratívne centrum - dopravné značenie 
eočas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1399 Sevčenkova - VaK, š.p. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1400 Švabinského - VaK, š. p. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1401 Kazanská, Seberíniho, Drieňová, Romanova - LADY TWO, s. r. o., - vyhradené 
parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
P{"~'l'laGiálp.e-náffi-1-;-Po-&.-B(}x-1S2;-814-99-Biatislava-1I----------

VEC 

Bratislava: 9. 9. 2002 
č.j.: OD~IS702-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 3. 9. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu Č. 
1402 - 1412, 1414 - 1421, 1422 (po), 1423, 1424, 1427, 1428 (po), 1429 (po), 1430, 1432, 1434 
(po), 1435, 1436 (po), 1438, 1439, 1440 (po) zápisnice Č. 34/2002 operatívnej komisie zo dňa 
3.9.2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. s ú hla sí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 1422 (po), 1425, 1428 (po), 1431, 1437, 1441 zápisnice Č. 34/2002 
operatívnej komisie zo dňa 3.9.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ffi. berie na vedomie 
vzmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až m. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 1413, 1426 (po), 1428 (po), 1429 
(po), 1433, 1440 (po), 1441, 1442 zápisnice Č. 34/2002 operatívnej komisie zo dňa 3. 9. 2002, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu 

Vybavuje: Illová /593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 34/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 3. 9. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODI BA III 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Illová, 
Ing. Machová 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrejec 

npor. Ing. Balún 
Ing. Kajdi 
JUDr. Sobolič 
p. Pek 
p. Glasa 
p.Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443, 509, 510, 513, 514, 515, 516, 519, 569, 
740,741,781,838,881,926,927,928,929,930,931,932, 933, 1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 
1281, 1323, 1324, 1402, 1403 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160,443, 520, 608, 610, 612, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 934, 935, 936, 998, 999, 
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1048, 1149, 1150, 1189, 1190, 1232, 1233, 1234, 
1235, 1236, 1240, 1325, 1404, 1405 
DPB, a. s. : 
rok 2000: 1686, 1687 
ODP-RRD: 
rok 2002 
OD: 
rok 2002: 

1402 MÚ Dúbravka ihned' doplní chýbajúcu dopravnú značku E2b pod DIa v križovatke ulíc 
Švantnerova - Talichova v smere od M. Sch. Trnavského 

1403 MÚ Karlova Ves ihned' zabezpečí terennú úpravu v zeleni vo vyústení pešieho priechodu 
V6 v blízkosti ZŠ Veternicová 

1404 KorytnicIcl - na základe žiadosti obyvateľov OCH v úseku Uzbecká - Podzáhradná 
podľa náčrtku osadí 2x zn. B 27a (40) a zn. B 30 

1405 Romanova - podľa náčrtku OCH odstráni nedostatky v dopravnom značení 
1406 Príjazdná - ZE, a. s. - oprava 22 kV vedenia - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1407 Pustá - MÚ Karlova Ves - dopravné kolíky - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1408 Hlaváčikova - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie

odsúhlasené 
1409 Púpavová - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
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1410 Konopná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1411 Jesenná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1412 Sedmokrásková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1413 Senecká cesta - Cestprojekt - frézovanie Seneckej cesty - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 13. 8. 2002 

1414 Líščie nivy - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1415 Brižitská - Emanuel Šimeček - zriadenie plynovej prípojky - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1416 Saratovská (Trhová) - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1417 Bujnákova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1418 Cabanova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1419 Líščie nivy - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1420 Dlhé diely I - MÚ Karlova Ves - výstavba kanalizácie - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1421 Pribišova, Majerníkova - MÚ Karlova Ves - parkovisko - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1422 Ivánska cesta - IKEA, s. r. o., Bratislava - spevnené plochy - trvalé dopravné značenie -
eredbežne odsúhlasené 

1423 Salviová - Cestprojekt - optická prípojka do objektu rádia Twist - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1424 Hlavatého, Bradlianska - VaK, š. p. - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1425 Klincová - PCC, s. r. o. - polyfunkčný dom - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1426 Ráztočná - SBD-SlovByt, Družstvo - úprava značenia - trvalé dopravné značenie -

predbežne odsúhlasené 
1427 J. Hronca - p. Žák - rozkopávka komunikácie - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1428 Trnavská cesta - Tomášikova - ESSO Slovensko, s. r. o. - úprava Tomášikovej ulice -

trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1429 Trnavská cesta - Tomášikova - ESSO Slovensko, s. r. o. - výstavba inžinierskych sietí -

dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1430 Žižkova - Oskar Kaman - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1431 Mlynské nivy - PPP - príjazdová komunikácia - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1432 Žižkova - VaK, š. p., Bratislava - oprava kolektora - dopravné značenie počas výstavby

odsúhlasené 
1433 Šancová - ŽSR, GR, Odbor investorský - rekonštrukcia chodníka - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1434 Priehradná - Levandulová - Združenie stavebníkov - komunikácie pre mv - trvalé 

dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
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1435 Palisády - SPP, a. S., Bratislava - rekonštrukcia plynovodov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1436 Karadžičova - Dulovo námestie - Energoprojekt, s. r. o., Bratislava - dopravné značenie 
počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1437 Obchodná - ODI Bratislava I - vjazd do objektu - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1438 Kocel'ova - Ing. Ľubomír Janáč - kanalizačná prípojka - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1439 Líščie údolie - MÚ Karlova Ves - spomaľovacie prahy - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1440 Podzáhradná-Vrakunská cesta - LIDL SR, v. o. s. - dopravné riešenie pred predajňou 
potravín - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1441 Dolnozemská cesta - Slovnaft, a. s. - rekonštrukcia ČSMP a komunikácií - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1442 Dolnozemská cesta - Slovnaft, a. s. - rekonštrukcia ČSMP a komunikácií - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
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VEC 

Bratislava: 13.9.2002 
č. j.: OD3ťsql02-lL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hL m. SR Bratislavy dňa 10. 9, 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z, z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu č. 
1443 - 1450, 1451- 1462, 1463 (po), 1464 (po), 1467 - 1469, 1470 (po), 1472 - 1475, 1476 
(po), 1477 (po), 1478 (po), 1479 - 1483 zápisnice č, 35/2002 operatívnej komisie zo dňa 10. 9. 
2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu č. 1450, 1465(po), 1466 (po) zápisnice č. 35/2002 operatívnej 
komisie zo dňa 10. 9. 2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

m. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z, 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách 1. až m. triedy v hL m, SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu č, 1470 (po), 1471 zápisnice Č. 35/2002 
operatívnej komisie zo dňa 10. 9. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

Vybavuje: Illová /593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 35/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 10. 9. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAIl 
ODIBAIII 
ODIBA V 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Illová, 
Ing. Machová, Ing. Blaho 
npor. Ing. Kubalj ak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrejec 

npor. Ing. Balún 
Ing. Kajdi 

p.Pek 
p. Glasa 
p.Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519,569, 
740,741,781,838,881,926,927,928,929,930,931,932, 933, 1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 
1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1446, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160,443,520,608, 610, 612, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 934, 935, 936, 998, 999, 
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1048, 1149, 1150, 1189, 1190, 1232, 1233, 1234, 
1235, 1236, 1240, 1325, 1443, 1444, 1445, 
DPB, a. s. : 
rok 2000: 1686, 1687, 
ODP-RRD: 
rok 2002: 1447, 
OD: 
rok 2002: 

1443 Lovinského - v križovatke s Dubovou ulicou OCH vyznačí v mieste upravenej zelene V6 
+ doplní zvislé dopravné značenie D6a 

1444 Dunajská - pred križovatkou s Klemensovou ulicou (smer von z mesta) OCH osadí 
chýbajúcu dopravnú značku Ola 

1445 Nový most - výjazdová rampa z nábrežia na Staromestskú ulicu,OCH vyznačí (obnoví) 
V6 + dopravnú značku D6a 

1446 Nám. Ľ. štúra - MÚ Staré Mesto - osadí na chodník pred pamätník zábrany za účelom 
zabránenia parkovania 

1447 Einsteinova'- ODI v BA V - žiada Magistrát hl. m. SR o vypracovanie návrhu na zmenu 
organizácie dopravy na križovatke 505 Eisteinova - Viedenská v súvislosti so spustením 
premávky na dial'nici Dl Mierová - Senecká (odklonenie tranzitnej dopravy z hraničného 
prechodu Berg na dial'ničný prechod Kitsee) 

1448 Nám. hraničiarov - Naí-Taxi, s. r. o. - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
- odsúhlasené 
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1449 Údernícka - Acord, s. r. O., Bratislava - plynofikácia ulice/dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené (obnovenie súhlasu z 30. 7. 2002) 

1450 Farského, Vavilova - TPD, s. r. o., Bratislava - komunikácie, chodníky, parkoviská -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1451 Palisády - Ing. Daniel Gemeran - osadenie kon~nera na max. na 24h (4gh) - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1452 Gessayova - ODI Bratislava V - osadenie dopravného prahu - trvalé dopravné značenie 
odsúhlasené 

1453 Zámocká - Dr. Eva Lipková - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené 

1454 Vyšná, Oriešková - MÚ Ružinov - rekonštrukcia ulíc - trvalé dopravné značenie 
odsúhlasené 

1455 Veternicová - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené 

1456 Saratovská (Trhová) - MÚ Dúbravka - Dúbravské hody (uzávierka časti ulice) - dočasné 
dopravné značenie odsúhlasené 

1457 Nejedlého - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1458 Prievozská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1459 Žatevná, Štepná, Pod záhradami, Jadranská, Popova, Novodvorská - MÚ Dúbravka 
Dúbravské hody (uzávierka) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1460 Súťažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1461 Panónska cesta - Magistrát, OCH oprava zastávky MHD - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1462 Rovniakova - MÚ Petržalka - dopravné koly - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1463 Istrijská - MÚ Devínska Nová Ves úprava vjazdu pred poštou - dopravné značenie 

počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1464 Istrijská - MÚ Devínska Nová Ves - úprava vjazdu pred poštou - dopravné značenie 

počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1465 m. P. Borova - MÚ Devínska Nová Ves - parkovisko - trvalé dopravné značenie -

predbežne odsúhlasené 
1466 m. P. Borova - MÚ Devínska Nová Ves - výstavba parkoviska - dopravné značenie 

počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1467 Astronomická - Petronela Hanúsková - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1468 Suché mýto, Kollárovo nám. - Magistrát, ODP - Deň bez áut - uzávierka - dočasné 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1469 m. Janka Alexyho - Orange, a.s., Bratislava rozkopávka komunikácie (uviaznuté 

pretláčacie zariadenie) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1470 Bajkalská, Mlynské nivy -lávka Prístavného mosta - MÚ Ružinov - cyklistická trasa -

dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1471 Šancová - PPP - havária vodovodu - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1472 Špitálska - PPP - oprava havarijného stavu ovládania a ohrevu elektromag. prestavníka č. 

083 - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1473 Špitálska - DPB, a. S., Bratislava - oprava električkovej trate - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1474 Floriánske nám. - DPB, a. s., Bratislava - oprava električkovej trate - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
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1475 Tallerova - Štúrova - Invest real, s.r.o., Bratislava - rekonštrukcia budovy - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1476 Ul. J. Raka - MÚ Záhorská Bystrica - kanalizačný zberač AAI-I-2 - dopravné značenie 
počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1477 Brusnicová - JUDr. Mikuláš Trstenský - napojenie inžinierskych sietí - dopravné 
značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1478 TrstÍnska - MÚ Záhorská Bystrica - kanalizačný zberač AAI-l-l - dopravné značenie 
počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1479 Mierová - V. K. Filip - zriadenie plynovej prípojky - dopravné značenie počas výstavby
odsúhlasené 

1480 Staré grunty - Vretenová - Združenie vlastníkov pozemkov - pokládka telefónneho 
kábla - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1481 Pri Suchom mlyne - Slovek akta, s. r. o. - prípojky inžinierskych sietí - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1482 Kubániho - Spirit, s. r. 0.- vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1483 Nedbalova - Wanted, s. r. o. - úplná uzávierka (natáčanie TV spotu) - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava: 23. 9. 2002 
Č. j.: ODôQS-g02-1L 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 17. 9. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu č. 
1485 - 1494, 1496 - 1498, 1499 (po), 1500 - 1507, 1509 - 1519, 1521 -1523, 1524 (po), 1525 
(po), 1526 (po), 1527 - 1529, 1530 (po), 1531 zápisnice Č. 3612002 operativnej komisie zo dňa 
17.9.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. s ú h I a s í 

podľa § 62 ods. 2 pism. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 1488, 1495, 1520 zápisnice Č. 3612002 operatívnej komisie zo dňa 
17.9,2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

m. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadeni 
na diaľniciach a cestách l. až m. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 1486, 1499 (po), 1501, 1508, 1513, 
1520 zápisnice Č. 3612002 operatívnej komisie zo dňa 17. 9. 2002, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasť ou tohto listu, 

IV. nesúhlasí 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu Č. 1484 zápisnice č. 
36/2002 operatívnej komisie zo dňa 17. 9. ktorá je neoddeliteľnou súčasť ou tohto listu. 

W~ ~_ ~ 

ze- ~(I) ~ 
~~ $.I: , 

'>ý ~8f( ",<8 ~ '>:' Ing. Stan lav VaJcík 
_ 4 - vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

IIIová /593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 36/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 17. 9. 2002. 

Pritomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODIBA V 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Illová, 
Ing. Máchová, Kubica 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrejec 

npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 

p. Pek 
p. Glasa 
p.Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519,569, 
740,741,781,838,881,926,927,928,929,930,931,932, 933, 1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 
1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1446, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 443, 520, 608, 610, 612, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 934, 935, 936, 998, 999, 
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1048, 1149, 1150, 1189, 1190, 1232, 1233, 1234, 
1235, 1236, 1240, 1325, 1443, 1444, 1445, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687, 
ODP-RRD: 
rok 2002: 1447, 
OD: 
rok 2002: 

1484 Šamorínska - stanovisko k žiadosti MÚ Podunajské Biskupice na osadenie dopravnej 
značky B27a (40), operatívna komisia nesúhlasí 

1485 Stará Vajnorská - Cestprojekt - úprava fasády, vybudovanie chodníka - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 10. 9. 2002 

1486 Rybničná, Pri starom letisku - Cestprojekt - preložka cesty Rybničná - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 10. 9. 2002 

1487 Medved'ovej - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1488 Tupolevova - Tatra banka - úprava značenia - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1489 Jadranská - MÚ Dúbravka - sektor I-doplnenie "Zóna" - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1490 VendeIínska - MÚ Dúbravka - sektor I-doplnenie "Zóna" - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
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1491 K Horárskej studni - Jadranská - MÚ Dúbravka - spomal'ovací prah - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1492 Nejedlého - MÚ Dúbravka - spomal'ovací prah - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1493 Lysákova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 

odsúhlasené 
1494 Nejedlého - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1495 Prievozská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

od súhlasené 
1496 Pri Suchom mlyne - Slovek, s. r. o., - plynová prípojka - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1497 Biskupická - J. Straková - zriadenie prípojok (vodovod, kanalizácia, elekt. kábel) -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1498 Jelšova - MÚ Nové Mesto - úplna uzávierka - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené IO. 9. 2002 
1499 Vajnorská, Rožňavská - Vak, š. p., Bratislava - rekonštrukcia kanalizačného zberača "C" 

- dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené IO. 9. 2002 
1500 Brusnicová - MÚ Nové Mesto - kanalizácia, úplna uzávierka - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené IO. 9. 2002 
1501 Jarovce - Vak, š. p. , Bratislava - odkanalizovanie obce-VI. etapa - 1. časť - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1502 Nábr. arm. gen. L. Svobodu - Š. Šarkozi - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1503 Košická - Quelle - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1504 Medená - Cestprojekt - prípojka vodovodu - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1505 Medená - Cestprojekt - prípoj ka VN - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1506 Bartoňova - Insituform-Hulín - oprava kanalizačného potrubia DN 300 - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1507 Strelecká - Insituform-Hulín - oprava kanalizačného potrubia DN 300 - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1508 Trnavská cesta - Insituform-Hulín - oprava kanalizačného potrubia DN 400, DN 500 -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1509 Štetinova - Insituform-Hulín - oprava kanalizačného potrubia DN 300 - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1510 Urbánková - Insituform-Hulín - oprava kanalizačného potrubia DN 300 - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1511 KIemensova - Insituform-Hulín - oprava kanalizačného potrubia DN 300, DN 400/600 -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1512 Panónska cesta - PPP - oprava poškodeného kábla VO - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1513 križ. cesta I1/505-smer Devínska Nová Ves - ODI Bratislava IV - zmena dopravného 

značenia z dôvodu nehodovosti - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1514 Hradská - Khromiak Mikhailo - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1515 Tomášikova - Magistrát OCH - oprava zastávky MHD "M. Hellu" - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1516 Prievozská - Magistrát OCH - oprava zastávky MHD (pri Pažitkovej ulici) - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
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1517 Žilinská Stavoindustria, Liptovský Mikuláš - prípojky inžinierskych sieti - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1518 Rusovská cesta - Magistrát OCH - oprava zastávky ,,Hálová" - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1519 Rusovská cesta - Magistrát OCH - oprava zastávky ,,Halová" - dopravné značenie počas 
výstavby odsúhlasené 

1520 Cesta IIJ505-prístupová komun. k areálu VW Magistrát - okružná križovatka 
(dočasná obchádzka) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1521 Partizánska - Ing. P. Zmovský - búranie oporného múru, prekládka kábla a sípa VO -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1522 Štefanovičova - ICT Istroconti, a. s., Bratislava polyfunkčný objekt - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1523 Kremel'ská - Magistrát OCH - oprava vozovky - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1524 Galvaniho - F a P, a, s., Bratislava - premostenie Galvaniho ulice - trvalé dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

1525 Galvaniho - Hombach Baumarkt, s. r. o" Praha - obchodný areál Hombach - trvalé 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1526 Galvaniho - F a P, a. S., Bratislava - premostenie Galvaniho - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

1527 Bočná - P. Lászlo - prípoj ka inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1528 Židovská, Mikulášska Združenie "Bytovka L 4716" - oprava fasády - dopravné 
značenie počas výstavby odsúhlasené 

1529 Lazaretská - BPS, s. r. o., Bratislava - aktualizácia vyhradených státi - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1530 Karloveská - Billa Reality Bratislava - stavebné úpravy - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

1531 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia komunikácie (kanalizácia) - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1532 Bratislava - AMK MJKONA -súťaž MIKONA RALLYE - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1533 Šagátová - MPS - zriadenie plateného parkovania - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

Zapísala: Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
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VEC 

Bratislava 4. [0.2002 
Č. j.: OD't1JlI02-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hL m. SR Bratislavy dňa 24.9.2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadeni na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
Č. 1534, 1535, 1538, 1539, 1537 - 1541, 1542 (po), 1543, 1545, 1546, 1548, 1549 -1551, 1554, 
1557 ~ 1562, 1565, 1566 (po), 1567 (po), 1569 (po), 1571 - 1573, 1574 (PO), 1576 (po), 1577-
1581, 1582 (po), 1583, 1584 (po) a 1585 zápisnice č. 37/2002 operatívn~ komisie zo dňa 
24. 9. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadeni na účelových 
komunikáciách podľa bodu č. 1544, 1547, 1548, 1552, 1553, 1555, 1556, 1562, 1564, 1566 (PO), 
1570 a 1575 zápisnice Č. 37/2002 operativn~ komisie zo dňa 24. 9. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

m. berie na vedomie 
v zmysle § llO písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až ill. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu č. 1544, 1563, 1564, 1568, 1572, 1574 
(po) a 1576 (po) zápisnice Č. 37/2002 operatívn~ komisie zo dňa 24. 9. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. SíO S 

~<V t9 ó' 

Illová I 593 56 221 

(po) predbežne odsúhlasené 

JJ!ľ1 /37? ~ ~ep > o -,,:::::J « -l A.I""it 
&.. <:. <:!Cí)' 
-::ť~ 0~'" Ing. Stanislav Vajcík 

Ir. RE.~ "" aúci oddelenia prevádzky dopravy 
'4. 
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Zápisnica Č. 37/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 24. 9. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODI BA IV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV. 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešť aník, p. Illová, 
Ing. Machová, p. Kubica 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 

p. Pek 
p. Glasa 

rok2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519,569, 
740,741,781,838,881,926,927,928,929,930,931,932, 933, 1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 
1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1446, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160,443, 520, 608, 610, 612, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 934, 935, 936, 998, 999, 
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1048, 1149, 1150, 1189, 1190, 1232, 1233, 1234, 
1235, 1236, 1240, 1325, 1443, 1444, 1445, 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687, 
ODP-RRD: 
rok2002: 1447, 
OD: 
rok 2002: 

1534 Kadnárová - stanovisko OK k žiadosti MČ Rača o zníženie rýchlosti na Kadnárovej ulici; OK 
súhlasí so znížením rýchlosti v úseku Vrbenského - Čemockého; OCH zrealizuje úpravu 
dopravného značenia podľa náčrtku (zníženie rýchlosti, zmena prednosti v jazde, osadenie 
spomaľovacích prahov - 2x) 

1535 Palisády - stanovisko OK k požiadavke vlastníkov bytových a nebytových priestorov PALKOR 
Palisády 15 - 17 na zabezpečenie prejazdu do dvora (ku garážam a parkovacím miestam); OK 
s požiadavkou súhlasí; OCH zabezpečí osadenie dopravnej značky B 30 
aB 1 s dodatkovou tabul'kou "OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY" podľa náčrtku 

1536 Bratislava - MPS - záchytné parkoviská v Bratislave (štúdia) - OK berie predloženú štúdiu na 
vedomie 

1537 Romanova - OK žiada OCH preveriť dopravné značenie na Romanovej ulici v zmysle podnetn 
Petra Rapoša, predsedu samosprávy Romanova 40 a odstrániť zistené nedostatky 

1538 Ga§tanova ulica - stanovisko OK k požiadavke Ing. Čecha, Gaštanova 15 na zabezpečenie 
prejazdnosti Gaštanovej ulice; OCH pod!'a náčrtku upraví dopravné značenie 
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............................ ~._-~-~_ ..... _--

1539 Miletilova - Žellova - stanovisko OK k žiadosti Ing. Andrei Lengyelovej, Miletičova 18 
o umiestnenie dopravného zrkadla na Miletičovej ulici oproti vyústeniu Žellovej ulice; OK 
s požiadavkou súhlasí; OCH zabezpečí osadenie zrkadiel do oboch smerov Miletičovej ulice 
v zeleni medzi električkovou traťou a vowvkou oproti vyústeniu Žellovej ulice 

1540 Lamačská cesta - Polianky - ODl OR PZ Bratislava IV žiada OCH ihneď opraviť vyjazdenú 
vozovku v priestore križovatky 

1541 Pri kríži - Homolova - ODl OR PZ Bratislava IV žiada OCH ihneď' doplniť dopr. značky Dia 
aD6a 

1542 Záhorská Bystrica - ODl OR PZ Bratislava IV žiada OCH ihneď' orezať vzrast1ú zeleň 

prekrývajúcu dopr. značku B27a (40) na verejnom osvetleni pred vstupom do Záhorskej Bystrici 
v smere do centra 

1537 DevInska cesta - Trubostav, s. r. o., Bratislava - oprava prepadnutej vowvky - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1538 Pri vinohradoch - Ing. Mi1an Lipa - prípojka NN - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1539 Guothova S. O. F., Herges, s. r. O., Bratislava - predÍženie verejného vodovodu - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1540 Bílikova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1541 BIlikova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1542 Nejedlého - MÚ Dúbravka - zmena organizácie dopravy - trvalé dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
1543 Na vrátkach - MÚ Dúbravka - sektor IV-doplnenie "Zóna" - trvalé dopravné značenie 

odsúhlasené 
1544 Popolná, Pri kolíske, Kaplinská, Nad kúriou - Váhostav, a.s., Žilina - trvalé dopravné značenie 

- odsúhlasené 
1545 Slovanská Úrad pre finančný trh - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1546 Žilinská, Kýčerského - ZSE, a. as., Bratislava - pokládka káblov 22 kV a I kV - dopravné 

značenie počas výstavby odsúhlasené 
1547 Opletalova - Prvá staromestská, a. s., Bratislava - dostavba obytného súboru - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1548 Jantárová, Farského, Vavilovova - TPD, s. r. o., Bratislava - obchodno-prevádzková budova -

trvalé dopravné značenie odsúhlasené 
1549 Oráčska - manželia Stanovskí - zriadenie plynovej prípojky - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1550 Nám. 1. mája - Film Factory, s. r. o., Bratislava - čiastočná uzávierka od l2,Oh-18,Oh - dočasné 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1551 Ipel'ská - MÚ Podunajské Biskupice - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1552 Cabanova - OTYK, s. r. o., Bratislava - podzemné garáže - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1553 Račianska - REDING, s. r. o., Bratislava - adrninistratívno-prevádzkovä budova - dopravné 

značenie počas výstavby aj trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1554 Kvetinárska - PUTZ-V ALTER. s. r. o., - predÍženie plynovej prípojky STL DN 80 a troch 

prípojok DN 25 - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1555 Vietnamská - MÚ Ružinov - príjazdná komunikácia - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1556 Svornosti - ILS-Slovakia, s. r. Q. - prevádzkový areál ILS - Slovakia - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1557 Štefáníkova - SITEL, s. r. o., Bratislava poklädka HOPE rúry a optického kábla - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1558 Hranilná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1559 Mesačná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1560 Rumančeková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1561 Štefunkova - MÚ Ružinov - zmena dopr. značenia - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1562 Panónska cesta - Slovenské telekomunikácie, a. s., Bratislava - rozšírenie MTS - dopravné 

značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
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1563 DiaInica D 61 Mierova-Senecká cesta - Doprastav, a. s. - kanalizácia križ. Vajnory (stoka VI 
medzi šachtanú Š IO a Š ll) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 17. 9. 2002 

1564 DiaInica D 61 Mierova-Senecká cesta - Doprastav, a. S. - zriadenie nového dočasného vjazdu 
a výjazdu zo zariadenia staveniska - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 17. 9. 2002 

156S Nám. SNP - Magistrát ODP - úprava dopravného režimu pred starou tržnicou - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1566 Vajnorská - AEN Stanislav Novosedlík - spevnené plochy - trvalé dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

1567 Vajnorská - AEN -Stanislav Novosedlík - zriadenie vjazdu - dopravné značenie počas výstavby
odsúhlasené 

1568 Račianska - PPP - prípojka vodovodu a kanalizácie • dopravné značenie počas výstavby 
odsúhlasené 

1569 Sartorisova - IURIS, s. r. o. - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby -
predbežne odsúhlasené 

1570 Bulharská - Nai Taxi, s. r. o. - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -odsúhlasené 
1571 Obchodná - PPP - doplnok dopr. značenia - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1572 Bajkalská - Slovenský futbalový zväz - dočasná uávierka Bajkalskej ul. počas kvalifikačného 

zápasu SR - Anglicko - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1573 Priehradná - PPP - vodovodná a kanalizačná prípojka - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1574 Lamačská cesta - Alexyho - GIB - oprava križovatky - dopravné značenie počas výstavby -

predbežne odsúhlasené 
1575 Kremnická - Anton Guzman - úprava spevnenej plochy - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1576 Dolnozemská cesta - AGIP Slovensko - komunikácie a spevnené plochy - trvalé dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
1577 Nábrežie arm. gen. Ľ. Svobodu - Karol Pavlík - informačná značka D23 - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1578 Vajanského nábrežie - Michal Lašán - rekonštrukcia domu (kontajner, výťah) - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1579 Židovská - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1580 Štetinova - Mú Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1581 Staromestská - Kapucínska - Cestprojekt - trasa optických chráničiek - dopravné značenie počas 

výstavby odsúhlasené 
1582 Pustá - Cestprojekt - rekonštrukcia vodovodu - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 

odsúhlasené 
1583 Ul. K železnej studienke - Cestprojekt - prípojky NN, VN, TS - dopravné značenie počas 

výstavby odsúhlasené 
1584 Ovoená - Balkánska - Cestprojekt - rekonštrukcia vodovodu - dopravné značenie počas výstavby 

- predbežne odsúhlasené 
1585 Martinl!ekova - Cestprojekt - rekonštrukcia plynovej prípojky - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava 4. 10.2002 
č. j.: OD413J,102-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

lllavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa l. 10. 2002 

I.určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na územi Bratislavy podľa bodu 
Č. 1589 - 1599, 1601 - 1605, 1606 (po), 1607 - 1610, 1612 - 1614, 1616 - 1620, 1621 (po), 1622 
- 1634, 1638, 1640 - 1646, 1648 - 1651, 1654, 1655 (po), 1656 (po) a 1657 zaplsmce 
Č. 38/2002 operatívnej komisie zo dňa l. 10. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komuníkáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 

komunikáciách podľa bodu Č. 1590, 1611, 1636 (po), 1637 (po), 1647, 1648, 1655 (po) a 1658 
zápisnice č. 38/2002 operatívnej komisie zo dňa l. 10. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu, 

m. berie na vedomie 
vzmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľníciach a cestách I. až Ul. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územim alebo 
územim určeným na súvislé zastavanie podľa bodu č. 1588, 1615, 1635, 1639, 1652 (po) a 1653 
(po) zápisníce č. 38/2002 operatívnej komisie zo dňa l. 10. 2002, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasť ou tohto listu, 

IV. nes ú h I a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu Č. 1600 zaplsmce 
č. 38/2002 operatívnej komisie zo dňa l. 10. 200J, k!orá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

/--~~O 
.' '" <2-~~ I s' 
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t:}, l:>,~ ~C;; Ing. tanislav Vajcík 
~t;?-t4 RE?~~(c!' ci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Illová 1593 56 221 ":::.._~ 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 38/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa l. 10. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBA V 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisníce 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Illová, 
p. Kubica 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p. Pek 
p. Glasa 

rok2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519,569, 
740,741,781,838,881,926,927,928,929,930,931,932, 933, 1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 
1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1446, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160,443, 520, 608, 610, 612, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 934, 935, 936, 998, 999, 
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1048, 1149, 1150, 1189, 1190, 1232, 1233, 1234, 
1235, 1236, 1240, 1325, 1443, 1444, 1445, 1534, 1535, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 
DPB, a. s. : 
rok 2000: 1686, 1687, 
ODP-RRD: 
rok 2002: 1447, 
OD: 
rok 2002: 

1586 Einsteinova - Pri Starom háji - Černyševského - podľa náčrtku OCH doplní chýbajúce 
dopravné značky Dia, C l a D la + E 2 

1587 Devínska cesta - Matejkova - na Devínskej ceste v smere jazdy do Karlovej Vsi OCH 
pred vyústením Matejkovej vymení značku D la + B 23a, odstrání bezpredmetnú zn. C 4a a 
ďalej v smere jazdy vymení zn. D la v ostrovčeku; Mestská časť Karlova Ves na vyústení 
Matejkovej do Devínskej cesty vymení schátrané značkky B 2, C l + C 4 c, C l + C 4a; v 
opačnom smere vymení na Matejkovej za odbočením z Devínskej cesty schátranú zn. D 4b 
a preloží ju tak, aby ju nezakrývala vegetáciia (alebo náletovú vegetáciu odstrání); ďalej v 
smere jazdy na začiatku zárubného múru odstrání vegetáciu zakrývajúcu výstražnú značku a 
na konci výstupnej rampy z Devínskej cesty vymení schátranú zn. A 21 

1588 Cesta Svornosti v smere jazdy do mesta OCH za križovatkou s Kazanskou a Slovnaftskou 
ulicou bez náhrady demontuje značku B5 s dodatkovou tabuľkou (okrem dopr. obsluhy) 
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1589 Žilinská - Swietelský Slovakia, s. r. o., - rekonštrukcia kanalizácie - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 30.9.2002 

1590 Budatínska - Unipharma, a. s., Prievidza - komunikácie, chodniky, spevnené plochy -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1591 Budatínska - Unipharma, a. s., Prievidza - dostavba komunikácie - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1592 Pluhová - MÚ Nové Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené 

1593 Jégeho - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
neodsúhlasené 

1594 Priečna - Jolana Hengálová - plynová prípojka - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1595 Žarnovická - MÚ Rača - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1596 Šalviová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1597 Exnárova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie -
odsúhlasené 

1598 Sinokvetná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie -
odsúhlasené 

1599 Seberíniho - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie -
odsúhlasené 

1600 Súťažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie -
neodsúhlasené 

dočasné 

dočasné 

dočasné 

dočasné 

dopravné značenie -

dopravné značenie -

dopravné značenie -

dopravné značenie -

1601 Balkánska, Bájová, Lesnícka, Zdravotnícka - VaK, š. p., Bratislava - odkanalizovanie 
obcí - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1602 Rajecká - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1603 Bodvianska MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1604 Bodvianska 
odsúhlasené 

MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 

1605 Bodvianska - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1606 Liščie údolie - MPV Invest Slovakia, s. r. o., Bratislava - prípoj ka vody, kanalizácie (1. 
etapa) - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1607 Ivánska cesta - Galvaniho - Magistrát ODP - cestná svetelná signálizácia - odsúhlasené 
1608 Jantárová - Pajštúnska - Magistrát ODP - zmena prednosti v jazde - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1609 Alstrova - Magistrát ODP - návrh dopravného riešenia - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1610 Pri strelnici, Na úvrati - ZAPO, s. r. o., Bratislava - pripojky inž. sietí - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1611 Gaštanový hájik, Račianska - VPÚ DECO, a. s., Bratislava - soc. zariadenia a predajňa 

pri otočke el. trate - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1612 Obchodná - MÚ Staré Mesto - osadenie biskupských čiapok - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1613 Červeňova, Myjavská - Vladimír Lexa - zriadenie prípojok - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
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1614 Slávičie údolie - Ing. Chajmovský - prek1ádka kanalizácie - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1615 Predstaničné nám. - Gm - 3. jazdný pruh (skrátenie deliaceho ostrovčeka o I,20m) -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1616 Romanova - Osuského - Magistrát OOP - návrh dopravného značenia - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1617 Rusovská cesta nad Panónskou cestou - Magistrát OCH - mostný objekt pri žel. stanici 
v Petržalke (realizácie 3 dni)- dopravné značenie počas výstavby - 2x - odsúhlasené 

1618 Rusovská cesta nad Panónskou cestou - Magistrát OCH - mostný objekt pri žel. stanici 
v Petržalke (realizácia 5 dní) - dopravné značenie počas výstavby - 2x - odsúhlasené 

1619 Židovská, Mikulášska - MÚ Staré Mesto - rekonštrukcia osvetlenia konkatedrály sv. 
Martina - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1620 Istrijská - Ing. Magula - pripojky inž. sietí - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1621 Gagarínova, Nevädzová, Seberíniho, Obilná s Tomášikovou - Gm - cestná svetelná 
signalizácia - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1622 Ovručská - A. Drobná - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1623 Kukučínova - Hlučínská - Jii'i Ki'eček - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1624 Ovručská - Ľudovít Štepo - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1625 Čsl. tankistov - MÚ Záhorská Bystrica - čiastočná uzávíerka - dočasné dopravné značenie 

- odsúhlasené 
1626 Česká - Alexander Cucor vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1627 Rozvodná - Ing. Královič - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1628 Karloveská - Devínska cesta - Magistrát OOP - úprava dopravného značenia 

odsúhlasené 
1629 Na vlkovkách - MÚ Záhorská Bystrica - oprava komunikácie - úplna uzávíerka -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1630 Rozvodná - Ing. Sobolíková - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1631 V1árska - Ing. Revajová - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1632 Komenského nám. - MÚ Staré Mesto - zmena umiestnená dopravných kolov 

odsúhlasené 
1633 Rozvodná - MUDr. Malacká - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1634 Rozvodná - K. Tuková - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1635 Šancova - ŽSR, Bratislava - rekonštrukcia chodnika - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 3. 9. 2002 
1636 Vajnorská - B.O.A.T., Bratislava - výstavba objektu SOOI - dopravné značenie počas 

výstavby - predbežne odsúhlasené 
1637 Vajnorská - B.O.A.T., Bratislava - výstavba pred. miesta Škoda - dopravné značenie 

počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1638 Legionárska, Radlinského, Staromestská - Cestprojekt - optická sieť - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1639 Potočná - Cestprojekt - prípojka plynu - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
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1640 Medená - Cestprojekt - rekonštrukcia admin. budovy - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

1641 Májkova - Cestprojekt - trasa optických chráničiek - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1642 Ann. gen. Ľ. Svobodu - Žižkova - Cestprojekt - trasa optických chráničiek - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1643 Konventná - Cestprojekt - trasa optických chráničiek - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

1644 Zochova - Cestprojekt - trasa optických chráničiek - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1645 Dunajská - BRIK, a. s., Kremnica - obnova objektu - dopravné značenie počas výstavby
odsúhlasené 

1646 Mudroňova - Gm - rekonštrukcia ulice - etapa IV., IY.b etapa - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1647 Strmé vŕšky - H. T. REAL - zriadenie inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1648 Na paši - Trnavská cesta - Korlea, a. s. - spevnené plochy - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1649 Žilinská - Stavoindustria, Liptovský Mikuláš - záber chodníka - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1650 Líščie údolie - MÚ Karlova Ves - spomal'ovacie prahy - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1651 Polianky - Sloboda zvierat - inžinierske siete - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1652 Bratislavská - Slovnaft, a. s., Bratislava - inžinierske siete - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

1653 Bratislavská - Slovnaft, a. s., Bratislava - výstavba ČS MP - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

1654 Miletičova - Yvex Slovakia, s. r. o. - oprava budovy - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1655 Pod záhradami - MÚ Dúbravka - parkoviská pre Duchovné centrum - trvalé dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

1656 Pod záhradami - MÚ Dúbravka - parkoviská pre Duchovné centrum - dopravné značenie 
počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1657 Vrakunská - Hradská - Gm - cestná svetelná signalizácia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1658 Saratovská - Slovakia Investment Group, a. s. -- riešenie parkovacích plôch - trvalé 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava, dňa: 14. 10.2002 
č. j.: OD~lto 102-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 8. 10. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
Č. 1659 - 1662, 1664 -1683,1684 (po), 1685, 1686 (po), 1689, 1692 - 1694,1697 - 1701, 1703 
- 1705 zápisnice Č. 39/2002 operatívnej komisie zo dňa 8. 10. 2002, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto listu, 

II. súhlasí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 1687 (po), 1688 (po), 1695, 1696, 1702 (po) zápisnice Č. 39/2002 
operatívnej komisie zo dňa 8. 10.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

m. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 31511996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách 1. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 1663, 1687 (po), 1688 (po), 1690, 
1691 zápisnice Č. 39/2002 operatívnej komisie zo dňa 8. IO. 2002, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: IIIová 1 593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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~---_._--------,---_._----------~-------'--'----------------~-----_._--------------_._---------------

Zápisnica č. 39/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 8. 10. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODI BA IV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Illová, 
p. Kubica, Ing. Máchová 
npor. Ing. Kubaljak 

npor. Ing. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 

Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
p. Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509, 510, 513, 514, SIS, 516, 519, 569, 
740,741,781,838,881,926,927,928,929,930,931,932, 933, 1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 
1281,1323,1324,1402,1403,1446,1587,1659,1660, 1661,1666, 1667, 1668 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 612, II 50, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1325, 1443, 1444, 1445, 1534, 1535, 
1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1586, 1587, 1588, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687, 
ODP-RRD: 
rok 2002: 1447, 
OD: 
rok 2002: 

1659 Drotárska - Martinengova - cesta k Slovenskému nár. archívu - podl'a náčrtku OCH 
urýchlene vyznačí zvislým a vodorovným značením (V6, 2x D6a, 2x All) priechod pre 
chodcov cez Drotársku ulicu, v križovatke s Martinengovou osadí chýbajúcu značku C l ,na 
vyústení cesty od archívu do Drotárskej osadí chýbajúcu značku Dia s dodat. tab. E2b, 
v smere jazdy k Matúšovej v opačnom smere vymení schátranú značku Dia a doplní k nej 
dodat. tab. E2b, OCH taktiež zabezpečí odstránenie panelu položeného na chodníku 
(poloha je zrejma z náčrtku), ktorý prekáža chodcom a ohrozuje ich bezpečnosť, MÚ Staré 
Mesto preloží na jednom vyústení Martinengovej značku Cl (zakrýva ju zeleň) a na 
druhom vyústéní Martinengovej do Drotárskej osadí chýbajúcu značku Cl, na tejto časti 
komunikácie preloží tiež značku D9a k Drotárskej 

1660 Drotárska - podl'a náčrtku osadí OCH chýbajúcu zn. Dia a MiÚ Staré Mesto preloží zn. 
Cl (zakrytú vegetáciou) na sadové VO v križovatke s komunikáciou pri dome 
Drotárska 43 
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1661 Partizánska - Červeňova - stanovisko OK k žiadosti talianskeho veľvyslanectva na 
osadenie zrkadla na Partizánskej ulici oproti vyústeniu Červeňovej ulice OK 
s požiadavkou súhlasí, OCH zabezpečí osadenie zrkadla (zrkadiel) tak, aby bol 
zabezpečený rozhľad na obe strany Partizánskej, na vyústení Červeňovej do Partizánskej 
OCH vymení značku Cl za značku C2 

1662 Nadjazd Budatínska - podľa náčrtku OCH vymení značku C5b za značku C5c 
1663 Cesta 1/2 - stanovisko OK k žiadosti MČ Záhorská Bystrica o umiestnenie (obojsmerne) 

značiek Al6 "Zver" v úseku medzi Lamačom a Záhorskou Bystricou, OK s požiadavkou 
súhlasí, OCH zabezpečí osadenie značiek v smere z Lamača do Záhorskej Bystrice za 
križovatkou s cestou W505 a v smere zo Záhorskej Bystrice do Lamača za vyústením cesty 
od televízie Markíza, značky doplniť dodatkovými tabuľkami E3 (dÍžka úseku) 

1664 Repašského - stanovisko OK k žiadosti Jednoty o súhlas s vyznačením zákazu státia pri 
predajni potravín, OK súhlasí s osadením značky B30 a vyznačením priestoru značkou 
Vl2a (podľa náčrtku) 

1665 Považanova - stanovisko OK k žiadosti Ing. Babinského o súhlas s realizáciou dopravnej 
značky B31 a V12a, OK súhlasí v zmysle nákresu s realizáciou značky B30 a V12a, 
značku B30 doplniť dodatkovou tabuľkou "Okrem užívateľov garáží" 

1666 Doležalova - v križovatke s Bulharskou ulicou MÚ Ružinov osadí chýbajúcu dopravnú 
značku B2 

1667 Doležalova - v smere od Kultúrnej ulice MÚ Ružinov osadí chýbajúcu dopravnú značku 
D4b (2ks) 

1668 Ľanová pred Papraďovou - MÚ Ružinov doplní chýbajúcu dopravnú značku D6a 
1669 Nám. SNP - Mikona Rallye - úprava dopravného značenia počas súťaže - dočasné 

dopravné značenie - odsúhlasené 3. 10.2002 
1670 Bancíkovej - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1671 Bancíkovej - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1672 Palkovičova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1673 Bujnákova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1674 Ul. Ľ. Zúbka - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1675 Bílikova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1676 Brižitská - MÚ Dúbravka - spomaľovací prah - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1677 Pekníkova - MÚ Dúbravka - zmena organizácie dopravy - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1678 Veternicova - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1679 Pod rovnicami - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie

odsúhlasené 
1680 Šíravská - MÚ Vrakuňa - priechod pre chodcov - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1681 Šíravská - MÚ Vrakuňa - zmena dopravného značenia (Cl) - trvalé dopravné značenie

odsúhlasené 
1682 Opavská - Slovak - Sol - vyznačenie parkovacích miest - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1683 Krížna, Metodova, Miletičova, Záhradnícka, Prievozská, Mlynské nivy, Novohradská 

- Cestprojekt - optická sieť - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
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1684 Pod krásnou hôrkou - Úrad pre normalizáciu, metrol. a skúš. SR - dopravné značenie 
v areáli - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1685 Pestovatel'ská - Umenie a remeslá, a. s., Bratislava - plynofikáciu areálu - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1686 Podunajská - ST, a. s., Bratislava - rozšírenie MTS - dopravné značenie počas výstavby -
predbežne odsúhlasené 

1687 Bratislavská - Slovnaft, a. s., Bratislava - nová čerpacia stanica MP - dopravné značenie 
počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1688 Bratislavská - Slovnaft, a. s., Bratislava - nová čerpacia stanica MP - trvalé dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

1689 Mierová - Gm - presmerovanie trolejbusov (rekonštr. ulice) - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1690 Račianska - PPP - havária vodovodu DN 200 - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1691 Ul. Svornosti - Probugas, a. s., Bratislava - navrhovaná dopr. značka - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1692 Vajnorská - Ing. Lucký - STAL - montáž reklamnej plochy - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1693 Dúbravská cesta, Majerníkova, Segnerova, M. Sch. Trnavského - Lady Two, s. r. o., 
Bratislava - vyhradené parkovacie miesta - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1694 Bajkalská - Slov. futbal. zväz - bezpečnostné opatrenia počas futbal. zápasu s Anglickom 
- dočasné dopr. zn. - odsúhlasené (súčasne sa ruší súhlas s POD odsúhlaseným 24. 9. 2002 
pod č. 1572) 

1695 Ul. Jána Jonáša - Vokswagen Slovakia, a. s., Bratislava - testovacia dráha - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1696 Panónska cesta - MCW, s. r. o., Bratislava - spevnené plochy a komunikácie - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1697 Na slavíne - VaK , š. p., Bratislava - oprava kanalizačného zberača - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1698 Suché mýto - Cestprojekt - montáž žeriava - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1699 Podjavorníckej - MÚ Staré Mesto - zamedzenie parkovania pred vchodom - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1700 Staromestská - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1701 Slovanská - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1702 Hrebendova - Triblavina, a. s., Bratislava - prijazdová komunikácia a spev. plochy -
trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1703 Špitálska - MPSVaR - rekonštrukcia budovy - dočasné dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

1704 Dobrovičova, Sienkiewiczova, Gajova, Bezručova, Lomonosova - Sanet, Bratislava -
optická trasa - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1705 Židovská - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
_t-__________ . __ . ______ . ___ ~ ___ Pfimaciálne-nám:-t;_--p.--O:-8ox192-, -Sl,r99-Sratislava-1-

VEC 

Bratislava, dňa: 19. 10.2002 
č. j.: ODlt;',M 102-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 15. 10.2002 

I. určnje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
Č. 1706, 1707, 1711, 1713 -1728,1735 -1737,1739,1740 (po), 1741, 1742, 1744, 1745, 1746 
(po), 1748 -1753,1756 -1758,1760,1761,1762 (po), 1763 (po), 1764, 1765 (po), 1766 (po), 
1767 (po), 1768 - 1771 zápisnice Č. 40/2002 operatívnej komisie zo dňa 15. 10.2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. s ú h l a s í 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 1709 (po), 1710 (po), 1712, 1713, 1732, 1733, 1734 (po), 1738 
zápisnice Č. 40/2002 operatívnej komisie zo dňa 15. 10.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu, 

ill. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až m. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 1730, 1733, 1735, 1743 (po), 1747, 
1755, 1759 (po) zápisnice Č. 40/2002 operatívnej komisie zo dňa 15. 10. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, O SA S 

~ /)' 

Vybavuje: IlIová 1593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 

tl~. ~~ ~ ~Ô, 'ft.Úl 
::ir-

.u.! (I) !!/~ . ~ ~~iV . 0~§ ~.,Ä1~~ 
IIý SK~ ti, _ Ing. Stanislav Vajcík 

edúci oddelenia prevádzky dopravy 



3 

--- ~-- ------------
----_._-~----_._-----------_._._-----------------------------------------

Zápisnica č. 40/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 15. 10.2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. IIIová, 
p. Kubica, Ing. Máchová 
npor. Ing. Kubaljak 

npor. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p. Pek 
p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159, 385, 441, 442, 443, 509, 510, 513, 514, 515, 516, 519, 569, 
740,741,781,838,881,926,927,928,929,930,931,932, 933, 1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 
1281,1323,1324,1402,1403,1446,1587,1659,1660, 1661,1666, 1667, 1668, 1706 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160,612, 1150, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1325, 1443, 1444, 1445, 1534, 1535, 
1538,1539,1540,1541,1542,1586,1587,1588,1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1707 
DPB, a. s. : 
rok 2000: 1686, 1687, 
ODP-RRD: 
rok 2002: 1447, 
OD: 
rok 2002: 

1706 Mozartova - stanovisko OK k žiadosti Mgr. A. Hanušovskej o vyznačenie zákazu 
zastavenie v priestore pred garážou súhlasí, súčasne MÚ Staré Mesto zdemontuje značku 
B 30 o cca 10- 15m skôr vrátane stípika (viď náčrtok) 

1707 Čulenova - stanovisko OK k ZSE, a. s., Bratislava o zabezpečenie priepustnosti ulice za 
križovatkou s Landerovovou ulicou; OK súhlasí s vyznačením zákazu zastavenia podľa 
náčrtku; zabezpečí OCH 

1708 Nadjazd Budatínska - bod 1662 sa ruží - použitie dopravnej značky CSc by bolo 
nesprávne 

1709 Karloveská, Fadruszova - OTYK, INVEST, s. r. o., Bratislava - polyfunkčný obytný 
súbor - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1710 Karloveská, Fadruszova - OTYK INVEST, s. r. o., Bratislava - polyfunkčný obytný 
súbor, 2. pp garáže - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1711 Ševčenkova- Panónska cesta - Cestprojekt - cestná svetelná signalizácia L etapa -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 8. 10.2002 
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1712 Fadruszova - OTYK INVEST, s. r. O., Bratislava - parkoviská, chodníky spev. plochy, 
terenné úpravy - trvalé dopraVné značenie ~ odsúhlasené 

1713 Panónska cesta - Ševčenkova - Cestprojekt - cestná svetelná signalizácia II. a ill. etapa -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1714 Pekníkova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1715 Líščie údolie - ZSE, a. s., Bratislava - elektrická prípojka NN - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1716 Staré grunty - Marianum, m. p. o., Bratislava - plynová prípoj ka - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1717 Bazovského - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1718 Pod záhradami - MÚ Dúbravka - uzavierka cca 90m - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1719 Romanova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1720 Jégeho 5x - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1721 Letecká, Svätovojtešská - MÚ Nové Mesto - spomal'ovacie prahy - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1722 Matejkova - Cestprojekt - kanalizačná prípojka I. a ll. etapa - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1723 V1árska - Development Cresco, a. s., Bratislava - vodovodná prípojka - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1724 Budyšínska - Daniela Lešková - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1725 Kupeckého - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1726 Sút'3Žná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1727 Pavlovova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1728 Babuškova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1729 Furdekova - Ladislav Bališ - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1730 Gagarinova - Dial'nica Dl - Magistrát ODP - nahradenie signálnej skupiny č.6 blikačom 
- odsúhlasené 

1731 Ivánska cesta - IKEA, Bratislava - Schopping Park - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1732Ivánska cesta - IKEA, Bratislava - Schopping Park (spevnené plochy hypermarket) -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1733 Vrakúnska - Cestprojekt - ČS PH CONOCO - JET - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

1734 Starohájska - Ing. Pavel Horka - spevnené plochy - trvalé dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

1735 Račianska - Pekná cesta - Magistrát ODP - úprava cestnej svetelnej signalizácie -
odsúhlasené 

1736 Kaštielska - Pavol Šulek - osadenie zábradlia - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
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1737 Júlova - MÚ Nové mesto - oprava ulice (uzávierka) - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

1738 Kopčianska - Petit Press, a. S., Bratislava - osadsenie dopravnej značky D12 
s dodatkovou tabul'kou "pre Petit Press" - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1739 Uzbecká - Billa Reality, s. r. o., Bratislava - parkoviská a komunikácie - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1740 Panónska cesta - HVB Leasing Real - Supermarket OBI, komunikácie a spev. plochy -
dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1741 Jeséniova - PPP - kanalizačná prípojka I.etapa - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1742 Novoveská - Ing. Martin Grečner - prípojky inžinierskych. sietí - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1743 Rástočná - paneláreň - SBD-Slovbyt - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené 

1744 Uzbecká - Billa Reality, s. r. o., Bratislava - zastávky MHD - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1745 Eisteinova - PPP - Aupark infor.-navigačný systém záchytných parkovísk - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1746 Uzbecká - Billa Reality, s. r. o., Bratislava - parkoviská a komunikácie - trvalé dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

1747 Račianské mýto - Magistrát ODP - združenie signálnej skupiny č.8 do SS č.3 -
odsúhlasené 

1748 Segnerova, Karloveská - Billa Reality, s. r. o., Bratislava - prekládka horúcovodu -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1749 KrÍŽna - Lady Two, s. r. o. - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1750 Šancová - Lady Two, s. r. o - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1751 Gaštanova, Západný rad - Magistrát ODP - úprava dopravného značenia - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1752 Jančova - Cestprojekt - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1753 Ul. Podjavorinskej - Cestprojekt - rekonštrukcia plynovodov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1754 Svoradova - Cestprojekt - oprava kanalizácie DN 300 - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1755 Patrónka-Brnianska - Magistrát ODP - riadenie vozidiel v smere do centra - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1756 Štefanovičova - Magistrát ODP - predÍženie radiaceho pruhu v križovatke s Palisádami -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1757 Grosslingova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1758 Gorkého, Komenského nám., Jesenského - Dial Telecom, a.s., Bratislava - prípojný 
optický kábel Gorkého ul. - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1759 Šancová - GR Žel. Polície - spevnené plochy - trvalé dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

1760 Pražská - GR Žel. Polície - spevnené plochy - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1761 Královské údolie - Tatiana Valková - prípoj ka plynu a kanalizácie - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
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-------------- -----------------
_. ---------------

1762 Vysoká - BPS, s. r. O., Bratislava - aktualizácia parkovacích miest - dočasné dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

1763 Lazaretská - BPS, s. r. o., Bratislava - aktualizácia parkovacích miest - dočasné dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

1764 Mudroňova - Gm - rekonštrukcia ulice IV. a IVc etapa - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1765 Mudroňova - PPP - rekonštrukcia a prístvba rodinného domu (kanalizácia, vodovod, 
záber chodníka) - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1766 Pražská - PPP - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

1767 Záhorská - MÚ Záhorská Bystrica - kanalizačný zberač - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1768 Bajkalská - Prievozská (mostný objekt nad podjazdom Bajkalská) - Magistrát OCH -
porušená dilatácia - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1769 Lysákova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené 

1770 Rácova - JUDr. E. Ravluková - elektrická prípojka NN - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1771 Staré Mesto - Magistrát ODP - návrh na úpravu dopravnej značky D56a - ZÓNA - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
-------------------Primaciáine--nám:-Ť,--P:-0:-8ox-192;-8t49S-n'"'ratisiava-1--------------------

VEC 

Bratislava, dňa: 24. 10.2002 
č. j.: ODlt3Qr 102-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 22. 10. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
Č. 1774, 1775, 1776, 1777, 1778 -1780,1781 (po), 1782, 1784, 1785, 1787 (po), 1788 - 1797, 
1798 (po), 1799 - 1804,1805 (po), 1806 (po), 1807 - 1810,1812 - 1816,1817 (po), 1818-
1821, 1823, 1824 zápisnice Č. 41/2002 operatívnej komisie zo dňa 22. 10. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlaSÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 

komunikáciáchpodľaboduč. 1776, 1781 (po), 1783, 1786, 1791, 1799, 1800, 1803, 1814, 1822, 
1824, 1825 zápisnice Č. 41/2002 operatívnej komisie zo dňa 22. 10. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

III. berie na vedomie 
v zmysle § II O písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách 1. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 1773, 1790, 1793, 1794, 1811 (po), 
1812 zápisnice Č. 41/2002 operatívnej komis' Y 22. 10. 2002, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto listu, ~0"\~O 6>% 
Á_ 

'!-ll (f) '" (j) 
2:~, ~~ ~ 

/Ä~VSKÁ ?<8~~ 1~~ 
- 4 - Ing. S&is1av V"ajcík 

vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
Vybavuje: IlIová 1593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 41/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 22. 10. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Illová, 
p. Kubica, Ing. Machová 
npor. Ing. Kubaljak 

npor. Ing. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 

p.Pek 
p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509, 510, 513, 514, 515, 516, 519, 569, 
740,741,781,838,881,926,927,928,929,930,931,932, 933, 1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 
1281,1323,1324,1402,1403,1446,1587,1659,1660, 1661,1666, 1667, 1668, 1706, 1772 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 612, 1150, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1325, 1443, 1444, 1445, 1534, 1535, 
1538,1539,1540, 1541, 1542, 1586, 1587, 1588, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663,1707,1773 
DPB, a. s. : 
rok 2000: 1686, 1687, 
ODP-RRD: 
rok 2002: 1447, 
OD: 
rok 2002: 

1772 Studenohorská - v križovatke s ulicou Podháj pri dome Č. 15 - 17 MÚ Lamač osadí 
chýbajúcu dopravnú značku Cl (na VO) 

1773 Brnianska - v smere jazdy k Patrónke OCH za križovatkou s ulicou Prokopa Veľkého 
osadí na stíp VO Č. 024/028 chýbajúcu dopravnú značku D 52a 

1774 Karloveská - smer Dúbravka - na základe požiadavky ODI BA IV komisia súhlasí 
s dopravnou značkou B27a (40) za križovatkou s Líščim údolím 

1775 Malodunajská - Ing. Haluška - zriadenie plynovej prípojky - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1776 Eisnerova - Glavica - Združenie stavebníkov - rodinné domy - trvalé dopravné značenie 
- odsúhlasené 

1777 Šagátova - MPS - strážené parkovisko - predÍženie platnosti zo dňa 17. 9. 2002 -
odsúhlasené 

1778 Mraziarenská - MÚ Ružinov - zmena dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 
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1779 Šamorínska - MÚ Podunajské Biskupice - osadenie dopravnej značky B27a - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1780 Jégého - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1781 Einsteinova - I. Interiérová spoločnosť, s. r. o., Bratislava - parkovisko pri Dome nábytku 

- trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 15. 10. 2002 
1782 Námestie l. mája - Lady Two Taxi - stanovište taxi - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 21. 10. 2002 
1783 Staré grunty - Sanet - optická trasa - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1784 Banšelova - Maslov Oleg - zriadenie kanalizačnej prípojky - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1785 Karloveská - Billa Reality Slovensko - stavebné úpravy na Karloveskej ulici - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1786 Komunikácia smer tehelňa - Cestprojekt - prekládka prevádzkových objektov - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1787 Jahodová - Cestprojekt - rekonštrukcia vodovodu - dopravné značenie počas výstavby -

predbežne odsúhlasené 
1788 Rybničná - Doprastav, a. s. - výstavba križovatky "B" - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1789 Heyrovského - MÚ Lamač - zmena organizácie dopravy (vyznačenie V12a) - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1790 Bratislavská - Slovnaft, a. s. - zriadenie inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1791 Vajnorská - Jednotný majetkový fond zväzov odbor. organ. - parkovisko - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1792 Júnová - COMBIN, s. r. o., Banská Štiavnica - predíženie inžinierskych sietí - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1793 Balkánska - ŽSR - oprava žel. priecestia - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1794 Slovnaftská - Svornosti - Magistrát ODP - úprava svetelnej signalizácie - odsúhlasené 
1795 Pri Bielom kríži - Nai Taxi, s. r. o. - stanovište taxi 2 boxy - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1796 Lediny - MÚ Lamač - zmena organizácie dopravy (A21, A4a) - trvalé dopravné značenie 

- odsúhlasené 
1797 Nad Dunajom - Ing. Tomáš Kollár - napojenie inžinierskych sietí - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1798 Beckovská - VaK, š. p., - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie - dopravné značenie 

počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1799 Devínska cesta - Otto Horvát - parkovisko pri Riviére - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1800 Húščavova - Farby-Laky - vyhradené parkovanie pre zákazníkov - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1801 Podháj - Magistrát ODP - zmena organizácie dopravy - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1802 Karloveská - Devínska cesta - Magistrát ODP - doplnenie dopravného značenia - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1803 Prístavná - Cestprojekt - odbočovací a pripojovací pruh k plniacej stanici ZP - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1804 Kupeckého - MÚ Ružinov - riešenie statickej dopravy - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
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1805 Podniková - Vladimír Obranec - kanalizačná prípojka - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

1806 Záhradnícka - Svätoplukova - Páričkova - Košická - Miletičova - BSS, s. r. o., 
Bratislava - návrh zmien smerovania dopravy a podmienok parkovania - predbežne 
odsúhlasené 

1807 Dunajská - PPP - parkovisko pred budovou VÚB - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1808 Tobrucká - PPP - zríadenie elektrickej a plynovej prípojky - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1809 Zámocká - PPP - revitalizácia Zámockej ulice (komunikácie, chodníky, spevnené plochy) 
- trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1810 Gorazdova - PPP - havária kanalizácie - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1811 Brnianska - Technické služby, s. r. o. - rozšírenie komunikácie o jazdný pruh - trvalé 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1812 Brnianska - Technické služby, s. r. o. - rozšírenie komunikácie o jazdný pruh - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1813 Štetinova - Hanza Slovakia, s. r. o. - záber chodníka - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1814 Riečna - Hotel Devín Bratislava - parkovisko pred hotelom - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1815 Starý most - Magistrát OCH - uzávierka Starého mosta (geodetické skúšky) - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1816 Klobučnícka - Cestprojekt - obnova povrchu na ulici - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

1817 Bradlianska, Vansovej, Zrínskeho - ST, a. s., Bratislava - rozšírenie MTS II. stavba -
dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1818 Cukrová - MATEP, s. r. o., Bratislava - uzávierka časti ulice (pristavenie žeriavu) -
dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1819 Gorkého - MÚ Staré Mesto - zmena umiestnenia dopravných kolov - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1820 Pešia zóna - MÚ Staré Mesto - zmena organizácie dopravy k l. 12. 2002 - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1821 Hviezdoslavovo námestie - MÚ Staré Mesto - zmena organizácie dopravy - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1822 Babuškova - Zdravotné stredisko, s. r. o., Bratislava - parkovisko pri zdravotnom 
stredisku - - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1823 Panenská - PPP - rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1824 Einsteinova - 1. lnteriérová spoločnosť, s. r. o., Bratislava - stavebné úpravy - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 15. 10. 2002 

1825 Lamašská cesta - Baresto, s. r. o., Bratislava - parkovanie pri objekte - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava, dňa: 4. ll. 2002 
č. j.: ODIt,Sl'f I02-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 29. 10. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
č.1828, 1830 - 1843, 1844 (po), 1845 - 1849, 1850 (po), 1851 - 1861, 1862 (po), 1863 - 1866, 
1867 (po), 1869, 1870, 1872, 1873, 1874 (po), 1875 - 1878 zápisnice Č. 42/2002 operatívnej 
komisie zo dňa 29. 10.2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 1843, 1856, 1861, 1863, 1868, 1874 (po), 1878 zápisnice Č. 

42/2002 operatívnej komisie zo dňa 29. 10.2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

III. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách L až m. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 1829, 1868, 1871, 1874 (po) 
zápisnice Č. 42/2002 operatívnej komisie zo dňa 29. 10.2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu. 

Vybavuje: Illová /593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 42/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 29. 10.2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Illová, 
p. Kubica, Ing. Máchová 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrejec 

kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p. Pek 
p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519,569, 
741,781,838,881,926,927,928,929,930,931,932,933, 1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 
1323,1324,1402,1403,1446,1587,1659,1660,1666,1667, 1668, 1706, 1772 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 612, 1150, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1325, 1443, 1444, 1445, 1534, 1535, 
1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1586, 1587, 1588, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1707, 1773, 
1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687, 
ODP-RRD: 
rok 2002: 1447, 
OD: 
rok 2002: 

1826 Slovnaftská - ODI II žiada vymeniť dopravné značky A25 a, b, c a značku A24, od 
Prístavného mosta vymen~ ,značku A25b a doplniť chýbajúcu značku A25c 

1827 Trnavská cesta - ODI IIlWn{éniť dopravné značky A24 a A25a, b, c 
1828 Ivanská cesta - ODI II žiada doplniť dopravnú značku A25b 
1829 Hradská - od Darexu ODI II žiada doplniť dopravné značky A24, A25a, b, c v smere 

z Vrakune do Ružinova 
1830 Dunajská - v smere jazdy k námestiu SNP OCH pred Klemensovou vymení značku All 

za značku A13 
1831 Zochova- Pilárikova - OCH neodkladne odstráni dodatkové tabuľky (Okrem dopravnej 

obsluhy, Okrem vozidiel stavby) pod značkami B2, B23a, B23b v križovatke 
1832 Kapncínska - v smere jazdy od Hodžovho námestia OCH osadí chýbajúcu značku aj so 

stípikom B l s dodatkovou tabuľkou "Okrem MHD a vozidiel s povolením Magistrátu hl. 
m. SR Bratislavy 
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1833 Ľubovnianska - MÚ Petržalka - osadenie dopravných kolov 3 ks - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1834 Beskydská - Karpatská, s. r. o., Bratislava - vjazd a výjazd z garáží - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1835 Pol'nohospodárska - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie 5 boxov - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1836 Rajecká' - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie 5 boxov - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1837 Komárnická - ZSE, a. s., Bratislava - zriadenie prípojky NN - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1838 Panónska cesta - Ševčenkova - Gm - výstavba križovatky a cestnej svetelnej 
signalizácie - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1839 Jána Smreka - MÚ DNY - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1840 Milana Marečka - MÚ DNY - vyhradené parkovanie 2 boxy - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1841 Pavla Horova - MÚ DNY - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1842 Kremel'ská - Cestprojekt - pripojka plynu - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1843 Koliba - Stráže - Vinohrady - Združenie vlastníkov Koliba - Stráže, Bratislava -
komunikácie, spevnené plochy - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1844 Čečinová - Cestprojekt - bytový dom - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1845 Jaseňová, Bohúňova - Cestprojekt - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1846 Líščie nivy - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1847 Súťažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1848 Sinokvetná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1849 Zrínskeho, Šulekova - Cestprojekt - rekonštrukcia vodovodnej prípojky - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1850 Čečinová - Cestprojekt - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby 

- predbežne odsúhlasené 
1851 Karpatská - Cestprojekt - NN prípojka (prepoj) - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1852 Žižkova - PR Querkus, s. r. o., Banská Bystrica - záber chodníka - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1853 Beskydská - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie 2 boxy - dočasné dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1854 Podzáhradná - Alžbeta Hlavatá - kanalizačná prípojka - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1855 Novosvetská - Norbert Torok - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1856 M. Sch. Trnavského - Harmincova - Cestprojekt - výstavba cestnej svetelnej 

signalizácie v križovatke - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1857 Moyzesova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
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1858 Fialkové údolie - MÚ Staré Mesto - zjednosmernenie časti ulice - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1859 Sasinkova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie 8 boxov - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1860 Mndroňova - GIB - rekonštrukcia ulice (etapa IV. a IV.d) - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1861 Vysoká - JUDr. Jozef Madej - zriadenie káblovej prípojky - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1862 Svoradova - ST, a. s., Bratislava - rozšírenie MTS II. stavba - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

1863 Vajnorská - Trigranit - zriadenie plynovej prípojky - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 22. IO. 2002 

1864 Romanova - Gerhard Auer - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1865 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia ulice (etapa IV. a IV.e) - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1866 Syslia - PPP - zriadenie prípojky NN (etapa č.l) - dopravné značenie počas výstavby
odsúhlasené 

1867 Zámocká - Zámocká spoločnosť - definitívne dopravné značenie po rekonštrukcii -
predbežne odsúhlasené 

1868 Gagarinova - Nai Taxi, s. r. o. - 2 boxy taxi Ružinovský cintorín - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1869 Hviezdoslavovo námestie - Intertour, a. s., Bratislava - parkovisko pred hotelom Danube 
- trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1870 Klobučnícka - Magistrát ODP - návrh dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1871 Gagarinova, Cesta na Senec - SSC - otáčanie vozidiel údržby ciest - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1872 Pribinova - Lady Two, s. r. o., Bratislava - l box taxi - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1873 Cukrová - PPP - zabezpečenie výjazdu nákladných vozidiel z vnútrobloku (zmena) -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1874 Tomášikova, Trnavská cesta - ESSO Slovensko, s. r. o., - komunikácie, spevnené 
plochy, úprava Tomášikovej ulice - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1875 Romanova - Super Taxi, s. r. o. - 2 boxy taxi - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1876 Uzbecká - Nai Taxi, s. r. o. - 2 boxy taxi - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1877 Plynárenská - AGEMO, a. s., Bratislava - Business center - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1878 Saratovská - Slovak Investment Group, a. s., Bratislava - parkovacie plochy pre OD 

Saratov - trvalé dopravné značenie a dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
~--------------------------------Primaciálnenám;-t;--P;-0:-80x-1-92;-S1-4-99-Bratislava-1--------------------

VEC 

Bratislava, dňa: 11. 11. 2002 
č.j.: OD 4S.9'f102-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 5.11: 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
Č. 1880 - 1885, 1887 (po), 1888, 1889, 1891 - 1898, 1901, 1903, 1904, 1907 - 1909, 1910 (po), 
1911 - 1916, 1917 (po), 1920 - 1922, 1924 (po), 1925 zápisnice Č. 43/2002 operatívnej komisie 
zo dňa 5. 11. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlaSÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 1884, 1886, 1899, 1900, 1902, 1905, 1906, 1917 (po), 1918 (po), 
1919 (po), 1923 (po), 1924 (po) zápisnice Č. 43/2002 operatívnej komisie zo dňa 5. 11. 2002, 
ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ill. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 1883, 1887 (po), 1890, 1892 
zápisnice Č. 43/2002 operatívnej komisie zo dňa 5. ll. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu, 

Vybavuje: IlIová 1593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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-- - ----- -- ----- - - - ----- - ---- - - ------ ---- ----- ------

Zápisnica č. 43/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 5. 11. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Ing. Mešťaník, p. Illová, 
p. Kubica, Ing. Máchová 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p. Pek 
p. Glasa 
p. Darovcová 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice. 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 
rok 2002: 147, ISS, 156, 157, 159,385,441,442,443, 509, 510, 513, 514, 515, 516, 519, 569, 
741,781,838,881,926,927,928,929,930,931,932,933, 1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 
1323, 1324, 1402, 1403, 1446, 1587, 1659, 1660, 1666, 1667, 1668, 1706, 1772 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1325, 1443, 1444, 1445, 1534, 1535, 1538, 1539, 
1540, 1541, 1542, 1586, 1587, 1588, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1707, 1773, 1826, 1827, 
1828, 1829, 1830, 1831, 1832 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687, 
ODP-RRD: 
rok 2002: 1447, 
OD: 
rok 2002: 

1879 Krajinská - OK ruší bod 1234/02 
1880 Sliačka - Stavinvest, s. r. o. - vybudovanie inžinierskej siete - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1881 Prievozská - Sirius Slovakia, a. s. - optická prípoj ka pre Sporitelňu - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1882 Bellova - Ing. Milan Rohlíček - vybudovanie inžinierskych sietí - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1883 Rybničná - Cestprojekt - preložka cesty Rybničná - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1884 Budatínska - Unipharma, a. s., Prievidza - komunikácie, chodníky a spevnené plochy -

trvalé dopravné značenie - obnova súhlasu s POD zo dňa l. 10. 2002 
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1885 Staré grunty - Cestprojekt - predÍženie STL plynovodu - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1886 Družstevná (dvor) - Ivan Chorvát - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie
odsúhlasené 

1887 Jelenia - Šancová - Cestprojekt - stavebné úpravy v križovatke - trvalé dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

1888 Robotnícka - František Nagy - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1889 Palisády - B a K, s. r. o. - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1890 Cesta II/505 - Magistrát h. m. SR - okružná križovatka - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1891 Majerníkova - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie 4 boxy - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1892 Jelenia - Šancová - Cestprojekt - stavebné úpravy v križovatke - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1893 Ševčenkova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1894 Andrusovova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1895 Vranovská - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1896 Wolkrova - MÚ Petržalka - nízke zábrany - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1897 Líščie nivy 2x - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1898 Plynárenská - Lamitec, s. r. o. - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1899 Šalviová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1900 Vietnamská - MÚ Ružinov - viacúčelový areál, komunikácie - trvalé dopravné značenie 

- odsúhlasené 
1901 Kozmonautická - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1902 Košická (dvor) - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1903 Vajnorská - Trigranit Development - vybudovanie plynovej prípojky - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 31. 10. 2002 
1904 Beblavého - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie 4 boxy - dočasné dopravné značenie 

- odsúhlasené 
1905 Rumančeková - MÚ Ružinov - zlepšenie parkovania - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1906 Muškátová - MÚ Ružinov - zlepšenie parkovania - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1907 Kremnická - MÚ Petržalka - havárijná rozkopávka - dopravné značenie počas výstavby 

- odsúhlasené 
1908 Kremnická - MÚ Petržalka - havárijná rozkopávka - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1909 Pri Habánskom mlyne - Magistrát ODP - zmena dopravného riešenia - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
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1910 Dlhé Diely I. - PPP - prípojky inžinierskych sietí pre rodinné atríové domy Nobile -
dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1911 Prievozská - PPP - havária vodovodu - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1912 Zhorínska - PPP - prípojka NN k rodinnému domu - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1913 Plynárenská - PPP - vjazd a výjazd z Bussines Center - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1914 Dúbravská cesta - Quadia DCT, a. s. - prípojka optického kábla - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1915 Dunajská - Medial Družstvo - polyfunkčný dom s rozšírením parkoviska - trvalé 

dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1916 Panská - MÚ Staré Mesto - osadenie dopravného kolíka na vjazde do dvora - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1917 Skalná - Erndl Product Holding, s. r. o. - vjazd do garáží a podmienky pre riadenie 

dopravy CSS - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1918 Orechová - Starz Bratislava - cyklistická cesta smer Dolnozemská - Orechová časť II -

trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1919 Orechová - Starz Bratislava - cyklistická cesta smer Dolnozemská - Orechová časť I -

trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1920 Drotárska - Ružena Pekarovičová - vybudovanie prípojok inžinierskych sietí - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1921 Klenová - Rímskokatolícky farský úrad Marianka - vybudovanie prípojok inžinierskych 

sietí - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1922 Klenová - Rímskokatolícky farský úrad Marianka - vybudovanie prípojok inžinierskych 

sietí - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1923 Za kasárňou - VPÚ DECO - rekonštrukcia hlavného vstupu do kasárne, komunikácie a 

plochy - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1924 Za kasárňou - VPÚ DECO - rekonštrukcia vstupu do kasárne, komunikácie a plochy -

dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1925 Staromestská - Kapitulská - Univerzitná knižnica - obnova knižnice, vjazd pre vozidlá 

stavby - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
--------------------------Primaciálne-nám:-Ar;---P;0;-8ox-ts2~--814-SS-8iatislava--1-------------------

VEC 

Bratislava, dňa: 13. ll. 2002 
č.j.: OD ~éé6/02-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 12.11. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
Č. 1926, 1928 (po), 1930 - 1940, 1941 (po), 1942 - 1946, 1949 (po), 1950 (po), 1951 (po), 
1952 - 1955, 1958 (po), 1960 - 1964, 1965 (po), 1967, 1969, 1970 zápisnice Č. 44/2002 
operatívnej komisie zo dňa 12. ll. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlaSÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 1929, 1947 (po), 1948 (po), 1950 (po), 1951 (po), 1956, 1957 
(po), 1958 (po), 1961 (po), 1966, 1968 (po) zápisnice Č. 44/2002 operatívnej komisie zo dňa 12. 
ll. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ill. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. ro. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 1940, 1950 (po), 1951 (po), 1954, 
1959, 1960, 1962, 1967, zápisnice Č. 44/2002 operatívnej komisie zo dňa 12. ll. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

Vybavuje: IIIová 1593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 



3 

----------- ----_._--"-----------"------~-_._-------- - - - --- - ----- - ------- -- -- ---- -- ---- -- ------- - - ----- --- -- ---- -

Zápisnica č, 44/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 12. ll. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Illová, 
p. Kubica, Ing. Machová 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. mDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
mDr. Sobolič 
p.Pek 
p. Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519,569, 
741,781,838,881,926,927,928,929,930,931,932,933, 1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 
1323,1324,1402,1403,1446,1587,1659,1660,1666,1667, 1668, 1706, 1772 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 1232, 1233, 1234, 1443, 1444, 1445, 1534, 1535, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 
1586, 1587, 1588, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1707, 1773, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 
1831, 1832, 1926, 1927 
DPB, a. s. : 
rok 2000: 1686, 1687, 
ODP-RRD: 
rok 2002: 1447, 
OD: 
rok 2002: 

1926 Staromestská - v smere jazdy k Novému mostu OCH osadí na premostenie pre peších 
značku D34c (Brno, Žilina, Gyor, Wien, Petržalka, Devín, Karlova Ves) 

1927 Slovinská - pred križovatkou s Rožňavskou na začiatku stredného ostrovčeka OCH osadí 
chýbajúcu značku C5a so stÍpikom (zmenšený rozmer) 

1928 Zámocká - PPP - revitalizácia ulice (komunikácie, chodníky, spevnené plochy) - trvalé 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1929 Jiráskova - V AX, a. s - účelové parkovisko - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1930 Jedl'ová - MÚ Vrakuňa vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1931 Rajecká - MÚ Vrakuňa vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
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1932 HavlÍčkova - Paming - kanalizačná prípojka - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1933 Repíková - Cestprojekt - doplynofikovanie ulice - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1934 Rumančeková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1935 Líščie nivy - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1936 Kupeckého - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1937 Meteorová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1938 Pyrenejská - MÚ Nové Mesto - rekonštrukcia ulice (uzávierka) - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1939 Klariská, Farská, Kapitulská - Cestprojekt - optická prípojka pre Univerzitnú knižnicu -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1940 Maximiliána Hella - Magistrát ODP - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1941 Grosslingova - Cestprojekt - prestavba budovy (prípojka vodovodu) - dopravné značenie 
počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1942 Zochova, Podjavorinskej - Cestprojekt - trasa optických chráničiek - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1943 Záhradnícka - Eva Šovčíková - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1944 Jége'ho -, MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1945 Ondavská - MÚ Ružinov vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1946 Súmračná - MÚ Ružinov vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1947 Panónska cesta - HVB Leasing Real Estate, s. r. o. - komunikácie a spevnené plochy -

trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1948 Panónska cesta - HVB Leasing Real Estate, s. r. o. - komunikácie a spevnené plochy (1. 

etapa) - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1949 Grosslingova, Ul. 29. augusta - Grosslingova Invest, s. r. o. - prípojky inžinierských sietí 

- dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1950 Hodonínska, Bakošova - Bytové družstvo Podháj - polyfunkčný bytový dom - trvalé 

dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1951 Hodonínska, Bakošova - Bytové družstvo Podháj - prípojky inžinierskych sietí -

dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1952 Studenohorská - MÚ Lamač - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1953 Janotova, Adámiho - MÚ Karlova Ves - zmena organizácie dopravy - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1954 Mlynská dolina, Valašská - DPB, a. s. - oprava trolejového vedenia v križovatke -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1955 Karloveská - Billa Reality, s. r. o. - stavebné úpravy Karloveskej ulice - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1956 Nad lomom - Immo Bank Group, s. r. o. - vilové domy (prístupová komunikácia, 

spevnené plochy) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
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1957 Šulekova, Palisády - Správa služieb diplomatického zboru - účelové komunikácie - trvalé 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1958 Šulekova, Palisády - Správa služieb diplomatického zboru - účelové komunikácie -
dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1959 Rožňavská - Bojnická - Magistrát OCH - oprava komunikácie - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1960 Vetvárska - Magistrát OCH - oprava výtlku - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1961 Levočská - Ing. M. Hrobár - rekonštrukcia objektu (parkovisko) - trvalé dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

1962 Brnianska - Štefan Baďura - čerpacia stanica ARAL - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1963 Obchodná - nám. SNP - polyfunkčný dom Zlatý jeleň (spevnené plochy) - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1964 Grosslingova - Terming, s, r. o - pripojenie objektu teplovodným rozvodom na kotolňu -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1965 Záhradnícka - Terming, s. r. o. - pripojenie objektu na plynovú kotolňu - dopravné 
značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1966 Farského - Jantárová cesta - Tombo, s. r. o. - stanovište taxi (parkovisko TPD) -
dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1967 Bratislava - Magistrát ODP - návrh na zmenu dopr. značenia v súvislosti 
s prevádzkovaním diaľnice D l I. etapa na cestách a miestnych komunikáciách - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1968 Prípoj ná - JUDr. Ing. Konôpka - oprava a dostavba objektu - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 

1969 Bratská - Magistrát ODP - diaľničná prípojka (úprava dopravného značenia) - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1970 Mojmírova - Novainvest, s. r. o. - elektrická prípojka - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

zapísala: Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
- ----------------------------Primadálne-nám:-1-;--Pc-0;-8ox-1S-c,--8t4-99-Bratistava-1------------------

VEC 

Bratislava dňa: 25. 11. 2002 
č. j.: OD~'::f~':f- 102-Mk 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 19. 11. 2002 

I. určuje 

podl'a § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditel'stiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podl'a bodu 
Č. 1972, 1974, 1975, 1977, 1978 (po), 1979 - 1983, 1984 (po), 1985, 1986, 1987 (po), 1988 (po), 
1989, 1990, 1991 (po), 1992 - 1997, 1998 (po), 1999 - 2001, 2004 - 2006,2007 (po), 2008 (po), 
2009 (po), 2010 (po), 20 11 (po), 20 12 (po) a 2013 zápisnice Č. 45/2002 operatívnej komisie zo 
dňa 19. 11. 2002, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tohto listu, 

II. súhlaSÍ 

podl'a § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podl'a bodu Č. 1973, 1976, 1985,2001,2002 (po), 2006, 2007 (po), 2009 (po) a 
2011 (po) zápisnice Č. 45/2002 operatívnej komisie zo dňa 19. 11. 2002, ktorá je neoddelitel'nou 
súčasť ou tohto listu, 

m. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na dial'niciach a cestách L až 111. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podl'a bodu Č. 1984 (po) a 2003 zápisnice 
Č. 45/2002 operatívnej komisie zo dňa 19. ll. 2002, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tohto listu, 

Vybavuje: 1Il0vá 1593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 45/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 19. 11. 2002. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBA V 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Kubica 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adarnkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519,569, 
741,781,838,881,926,927,928,929,930,931,932,933, 1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 
1323,1324,1402,1403,1446,1587,1659,1660,1666,1667, 1668, 1706, 1772 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 1232, 1233, 1234, 1443, 1444, 1445, 1534, 1535, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 
1586, 1587, 1588, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1707, 1773, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 
1831,1832,1926,1927,1971,1972 
DPB, a. s. : 
rok 2000: 1686, 1687, 
ODP-RRD: 
rok 2002: 1447, 
OD: 
rok 2002: 

1971 Studená - od Seneckej - om III upozorňuje na osadenú d.z. B5 bez dodatkovej tabuľky 
(nemožnosť zásobovania a vjazdu do areálu RAJO atd') - OCH preverí podľa pasportu a zabezpečí 
nápravu 

1972 Pri mlyne - od Vajnor k Ceste na Senec - pred výjazdom na diaľnicu smer mesto chýba B23b -
OCH zabezpečí nápravu 

1973 Areál DOMES - BZ, spol. s r.o. - obchodné zariadenie - komunikácie a spevnené plochy -
dočasné dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1974 Jadranská - Spp - havarijný stav plynovodu - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1975 Peknikova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1976 IBV Nad holým vrchom (Záhorská bystrica)- Združenie IBV Nad vrchom - odkanalizovanie 

územia - POD počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1977 Saratovská/Trhová - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
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1978 Komunikácia Pod skalou - MÚ Devínska Nová Ves - POD počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené 

1979 Bílikova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1980 Ľ. Zúbka - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1981 Žehrianska - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1982 Bohrova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1983 Turnianska - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1984 Žilinská - VaK - rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu - predbežne odsúhlasené 
1985 Opletalova - Prvá staromestská - dostavba obytného súboru - definitívne dopravné značenie -

odsúhlasené 
1986 Opletalova - Prvá staromestská - dostavba obytného súboru - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1987 Podháj - Bytové družstvo Podháj - polyfunkčný bytový dom - definitívne dopravné značenie -

predbežne odsúhlasené 
1988 K horárskej studni - FK Dúbravka - výstavba športových a sociálnych zariadení FK Dúbravka -

POD počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1989 Beniakova - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1990 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia komunikácie - definitívne dopravné značenie - IL etapa - úsek 

strelecká - Fialkové údolie - odsúhlasené 
1991 Pod skalou - MÚ D.N.Ves - vytvorenie obytnej zóny - predbežne odsúhlasené 
1992 Beňadická - MÚ Petržalka - osadenie d.z. DIa - odsúhlasené 
1993 Krásnohorská - MÚ Petržalka - osadenie zábran - odsúhlasené 
1994 Klobučnícka - GIB - deť. dopravné značenia po rekonštrukcii kom. - odsúhlasené 
1995 Medená - MÚ Staré Mesto - uzavretie komunikácie počas volieb - odsúhlasené 
1996 Štefanovičova - Sandal a.s. - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1997 Štefánikova - om I - čiastočné uzavretie komunikácie - odsúhlasené 
1998 Konventná - Energoprojekty a.s. - POD počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1999 Znievska - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2000 Pol'nohospodárska - MÚ Vrakuňa - polyfunkčný dom - deť. d.z. - odsúhlasené 
2001 Paprad'ová - Malstav - polyfunkčný dom - deť. d.z. - odsúhlasené 
2002 cesta 11/505 - areál VW - rozšírenie plôch - predbežne odsúhlasené 
2003 Trnavská cesta - Telemont Slovensko - vyznačenie priechodu pre chodcov - odsúhlasené 
2004 Hubeného - Ivan Kubeš - vyhradené parkovacie miesto - odsúhlasené 
2005 Nákovná - Magistrát ODP - vyznačenie obmedzenej rýchlosti - odsúhlasené 
2006 Seberíniho - INVEST s. r. o. - polyfunkčný dom, spevnené plochy - odsúhlasené 
2007 Eisnerova - Correct beton s. r. o., Autobazár Valušek - úprava organizácie dopravy 

v areáli LIGNETA - predbežne odsúhlasené 
2008 Majerníkova - OTTO - výstavba polyfunkčného domu - POD počas výstavby - predbežne 

odsúhlasené 
2009 Majerníkova - OTTO - výstavba polyfunkčného domu - trvalé dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
2010 Slávičie údolie - Ing. Chajmovský-MANAG - bytový dom - POD počas výstavby - predbežne 

odsúhlasené 
2011 Slávičie údolie - Ing. Chajmovský-MANAG - bytový dom - trvalé dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
2012 Lazaretská, Grosslingova - VPÚ DECO - oprava budovy - POD počas výstavby - predbežne 

odsúhlasené 
2013 Odborárske námestie - EXPRES TAXI - stanovište taxislužby - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 

zapísal: mjr. Ing. Adamkech 
Ing. Mešťaník 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 2. 12. 2002 
č.j.: ODo/J')l-S-/02-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 26. ll. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
č. 2015, 2016, 2018 - 2021, 2022 (po), 2023 - 2028, 2030 - 2032, 2035 (po), 2037, 2038 -
2040,2041 (po), 2042 (po), 2043 - 2047,2050,2054 (po), 2055 zápisnice č. 46/2002 operatívnej 
komisie zo dňa 26. ll. 2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlaSÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 

komunikáciách podľa bodu č. 2048 (po), 2049 (po), 2055, 2056 zápisnice č. 46/2002 operatívnej 
komisie zo dňa 26. ll. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ill. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu č. 2029,2033,2036,2037,2051,2052 
(po), 2053 (po) zápisnice č. 46/2002 operatívnej komisie zo dňa 26. ll. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

IV. nes ú h I a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu č. 2034 zaplsmce 
č. 46/2002 operatívnej komisie zo dňa 26. ll. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu 

Vybavuje: IlIová/ 59356221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 46/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 26. ll. 2002. 

Prítomní: Magistrát 
KD! 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Kubica 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443, 509, 510, 513, 514, 515, 516, 519, 569, 
741,781,838,881,926,927,928,929,930,931,932,933, 1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 
1323, 1324, 1402, 1403, 1446, 1587, 1659, 1660, 1666, 1667, 1668, 1706, 1772 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 1232, 1233, 1443, 1444, 1445, 1534, 1535, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1586, 
1587,1588,1659,1660,1661,1707,1773,1826,1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1926, 
1927, 1971, 1972 
DPB, a. s. : 
rok 2000: 1686, 1687, 
ODP-RRD: 
rok 2002: 1447, 
OD: 
rok 2002: 

2014 Radlinského - v smere jazdy do centra pred Školskou OCH zdemontuje bezpredmetnú 
d.zn. D9b pod zn. A27 

2015 Závodná - MÚ Ružinov urýchlene doplní chýbajúce dve d. zn. Cl pred križovatkou so 
Slovnaftskou ulicou 

2016 Vrakunská cesta - v smere jazdy z Ružinova do Vrakune OCH doplní chýbajúce dve 
dopr. zn. CSa v stredovom deliacom ostrovčeku pri ČSMP ESSO 

2017 Drieňová - pri ZŠ Medzilaborecká OCH vymení v oboch smeroch nefunkčné d. zn. D6a, 
obnoví vodorovné d. zn. a opraví d. zn. A13 v smere jazdy od Tomášikovej ulice 

2018 Nobelova - Odborárska - ODP prehodnotí možnosť zákazu vjazdu na tieto ulice pre 
nákladnú dopravu vzhľadom na blížiace sa otvorenie stavby Preložka Rybničná 

2019 M. Sch. Trnavského - ODI BA IV upozorňuje na nevyhovujúci technický stav prejazdu 
k OR PZ BA IV cez električkové teleso a žiada, aby DPB, a. s. neodkladne zabezpečil 
opravu 
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2020 Rybničná - Cestprojekt - preložka cesty Rybničná (II. a III. etapa) - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 8.10.2002 

2021 VandelÍnska - MÚ Dúbravka - osadnie B30 pred školou trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

2022 Júnová - MUDr. Teplanský - prípojky inž. sietí - dopravné značenie počas výstavby -
predbežne odsúhlasené 

2023 Tomášikova - Ing. Haverla - zábrany na zamedzenie parkovania pre polyfunkčný kompex 
Papraď ová ulica - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

2024 Seberíniho - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

2025 Smolnícka - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené 

2026 Sinokvetná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené 

2027 Rybničná - Cestprojekt - preložka cesty Rybničná (predčasné užívanie) - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

2028 Veternicová - MÚ Karlova Ves - úprava dopravného značenia (B30s dodatkovou 
tabuľkou a betónove zábravy, zábradlie) - odsúhlasené 

2029 Bajkalská - VaK - havária kanalizácie - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
2030 Marhul'ová - Cestprojekt - doplynofikovanie 2002 - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
2031 Jasovská - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
2032 M. Sch. Trnavského - Harmincova - Cestprojekt - cestná svetelná signalizácia 

v križovatke - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
2033 Viedenská - Magistrát ODP - úprava dopravného značenia pred odbočením na diaľnicu -

realizáciu zabezpečí OCH - odsúhlasené 
2034 Adámiho, Hodálova, Novackého - MÚ Karlova Ves - ukľudnenie dopravy - OK 

nesúhlasí z dôvodu, že text výnimky zo zákazu nerieši napojenie od ulice Baníkova 
a vozidlá návštev obyvateľov, ktorí majú za značkou bydlisko 

2035 Kamenárska - Hydroteam, s. r. o. - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie - dopravné 
značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

2036 Brnianska - Dopravoprojekt - rozšírenie Brnianskej ulice - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

2037 Šancova - Jelenia -GIB - stavebné úpravy križovatky -trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

2038 Žilinská - Preinvest, a. s., Bratislava - polyfunkčný súbor (zabezpečenie dlhodobého 
pracoviska) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

2039 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia plynovodu - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

2040 Mudroňova, Drotárska cesta, Búdkova - obratisko trolejbusu (navrhované dopravné 
značenie) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

2041 Pribinova - Cestprojekt - rekonštrukcia kanalizačného zberača - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

2042 Matúšova - Ing. Hauerlandová - prístupový chodník - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 

2043 Fialkové údolie - MÚ Staré Mesto - zaslepenie komunikácie - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

2044 Panenská - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 



5 

2045 Nový most - Belux, s. r. o - iluminácia Nového mosta - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

2046 Šoltésovej - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

2047 Župné námestie - OR PZ v Bratislave I - uzávierka komunikácie medzi Staromestskou 
a Župným nám. - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené dňa 21. ll. 2002 

2048 Opletalova - ZTS, a. s., Bratislava - prístupová komunikácia k tehelniam - trvalé 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

2049 Opletalova - ZTS, a. s., Bratislava - prístupová komunikácia k tehelniam - dopravné 
značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

2050 Tomášikova - GIB - úprava Tomášikovej ulice úsek Gagarinova - Rezedova - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

2051 Lamačská cesta - Magistrát OCH - oprava komunikácie - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

2052 Balkánska - ST, a. s., Bratislava - rozšírenie MTS II. stavba - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

2053 Rožňavská - ST, a. s., Bratislava - rozšírenie MTS II. stavba - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

2054 Vietnamská - ST, a. s., Bratislava - rozšírenie MTS II. stavba - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

2055 Uzbecká - Billa Reality, s. r. o., Bratislava - parkoviská, komunikácie - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

2056 Ružinovská - Super Taxi - stanovište taxi (Dom kultúry Ružinov) - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 9. 12. 2002 
č.j.: OD 4QS-,{; 102-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 3. 12. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
č. 2057, 2060 - 2070,2073 - 2078,2081,2082 (po), 2083, 2085, 2086, 2088, 2089, 2090 (po), 
2091 - 2098 zápisnice č. 47/2002 operatívnej komisie zo dňa 3. 12.2002, ktoráje neoddeliteľnou 
súčasť ou tohto listu, 

II. súhlaSÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu č. 2071, 2072, 2079, 2084, 2087, 2089, 2097 zápisnice č. 47/2002 
operatívnej komisie zo dňa 3. 12.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ill. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu č. 2095 zápisnice č. 47/2002 
operatívnej komisie zo dňa 3. 12.2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

/' 

Č~cík 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Illová 1593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 47/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 3. 12. 2002. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Kubica, Illová 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519,569, 
741,781,838,881,926,927,928,929,930,931,932,933, 1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 
1323,1324,1402,1403,1446,1587,1659,1660, 1666, 1667, 1668, 1706, 1772 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 1232, 1233, 1443, 1444, 1445, 1534, 1535, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1586, 
1587,1588,1659,1660,1661,1707,1773,1826,1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1926, 
1927, 1971, 1972 
DPB, a. s. : 
rok 2000: 1686, 1687, 
ODP-RRD: 
rok 2002: 1447, 
OD: 
rok 2002: 

2057 Klobučnícka - pre zabezpečenie volieb a činnosti Mestskej volebnej komisie OCH 
zakryje 6. 12. 2002 ráno značku D4b a B2 v úseku nám. SNP a Nedbalova a v úseku 
Primaciálne nám. - Nedbalova 5. 12. 2002 večer osadí značku B31 aB31 + E8c 
s dodatkovou tabuľkou "Okrem vozidiel pre zabezpečenie volieb", značenie uvedie do 
pôvodného stavu dňom 8. 12.2002 (najneskôr 9. 12. 2002) 

2058 Karadžičova - v úseku Bazová ulica (od priechodu pre chodcov cez Karadžičovu) -
Záhradnícka OCH odstráni všetku kríkovú zeleň pre zabezpečenie bezpečnosti cestnej 
premávky 

2059 Studená - oprava bodu 1971 zo dňa 19.11.2002 - zápisnica Č. 45/2002 - úloha OCH
nejedná so o dopravnú značku B5, ale o dopravnú značku BIs nápisom TIR na tejto d.zn. 

2060 Štetinova - Hanza Slovakia, s. r. o. - záber chodníka (výstavba podkrovných bytov) -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
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2061 Staromestská - Nový most - Magistrát ODP - vyhradený jazdný pruh pre MHD v smere 
z centra - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

2062 Rajecká - MÚ Vrakuňa vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

2063 Jedl'ová - MÚ Vrakuňa vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

2064 Slatinská - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

2065 Vrbová - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

2066 Handlovská - Ing. Príbela - telekomunikačná prípojka - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

2067 Anenská - MVDr. Gašparovič - vyznačenie vjazdu na súkromný pozemok - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

2068 Žabotova - Holekova - MÚ Staré Mesto - priechod pre chodcov - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

2069 Gorazdova - Lesná - MÚ Staré Mesto - navrhované dopravné značenie - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

2070 Klobučnícka - Cestprojekt - úprava povrchu komunikácie a chodníkov - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

2071 Vajnorská - JADA, s. r. o., Bratislava - prevádzkový areál firmy - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

2072 Prievozská - Juraj Ježo - vyhradené parkovanie (medzi Zvolenskou a Liptovskou ulicou 
vo dvore) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

2073 Kremel'ská - Cestprojekt - rekonštrukcia ulice - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
2074 Smolenická - MU Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
2075 Kapicova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
2076 Šalviová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
2077 Ružová dolina - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
2078 Planét - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
2079 Ondavská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
2080 Štefánikova - Express servis, s. r. o, Bratislava - na základe žiadosti operatívna komisia 

súhlasí s umiestnením kvetináča na chodníku pred domom č.14 z dôvodu zamedzenia 
státia vozidiel na chodníku 

2081 Medved'ovej - Bytový podnik Petržalka m. p. - návrh dopravného značenia - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

2082 Grósslingova - Kastor, s. r. o., Bratislava - polyfunkčný dom - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

2083 Mudroňova - Gm - rekonštrukcia ulice III. etapa (úsek Fialkové údolie - Hummelova 
Sever) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

2084 Námestie Slobody - ICT Istroconti, a. s., Bratislava - spevnené plochy (dvor, parkovisko) 
- trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

2085 Pri Habánskom mlyne - Kalinova - aDI Bratislava I - doplnenie dopravného značenia -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
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2086 Mlynská dolina - OD! Bratislava IV - doplnenie dopravného značenia - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

2087 Panónska cesta - RYB Leasing real Estate, s. r. o. - vnútroareálové komunikácie a 
odstavné plochy Europapier Bratislava - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

2088 Údernícka - PPP - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

2089 Cintorínska - Nákupné centrum, s. r. o., Bratislava - komunikácie a spevnené plochy -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

2090 Mlynské nivy, Prievozská - ST, a. s., Bratislava - pokládka kábla - dopravné značenie 
počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

2091 Palackého - MU Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

2092 Námestie SNP - KOZ SR - protestné zhromaždenie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

2093 Staré Mesto (historické centrum) - MÚ Staré Mesto - regulácia dopravy, 
kultúmospoločenské podujatie "Silvester 2002" od 3l. 12. 2002 do l. l. 2003 - dočasné 

dopravné značenie - odsúhlasené 
2094 Námestie SNP - BPS, s. r. o. - aktualizácia vyhradených státí - dočasné dopravué 

značenie - odsúhlasené 
2095 Gagarinova - Tomášikova - Magistrát ODP - osadenie programovaného prerušovaného 

žltého svetla v tvare kráčajúceho chodca - odsúhlasené 
2096 Americké námestie - Peter Milko - Wili - strážené parkovisko - trvalé dopravné značenie 

- odsúhlasené 
2097 Karloveská, Segnerova - Billa reality, Bratislava - predajňa, spevnené plochy a cesty -

trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
2098 Cesta na Červený most - Magistrát hl. m. SR Bratislavy - parkovisko (stavebné úpravy 1. 

etapa) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 13. 12. 2002 
č. j.: OD&"04P02-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii.,· 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 10. 12.2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu. 
č. 2099 - 2108,2109 (po), 2110 - 2117,2118 (po), 2119, 2120 zápisnice č. 48/2002 operatívnej 
komisie zo dňa 10. 12.2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasí 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu č. 2103, 2106, 2110, 2113, 2117, 2118 (po), 2120 zápisnice č. 
48/2002 operatívnej komisie zo dňa 10. 12.2002, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ill. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu č. 2105 zápisnice č. 48/2002 . 
operatívnej komisie zo dňa 10. 12. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

Vybavuje: Illová / 593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 

\ ., 
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Zápisnica č. 48/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 10. 12. 2002. 

Pritomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Kubica, Illová, 
Ing. Machová 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 

mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p. Pek 
p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159, 385,441,442,443,509,510, 513, 514, 515, 516, 519, 569, 
741,781,838,881,926,927,928,929,930,931,932,933, 1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 
1323,1324,1402,1403,1446,1587,1659,1660,1666,1667, 1668, 1706, 1772 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 1232, 1233, 1443, 1444, 1445, 1534, 1535, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1586, 
1587,1588,1659,1660,1661, 1707, 1773, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1926, 
1927, 1971, 1972 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687, 
ODP-RRD: 
rok 2002: 1447, 
OD: 
rok 2002: 

2099 Nám. SNP - OCH od Špitálskej ulice osadí na stožiar CSS chýbajúcu značku BI 
s dodatkovou tabuľkou "Okrem MHD" 

2100 Klokočova - MÚ Petržalka - zriadenie NN elektrickej prípojky - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

2101 Junácka - Polus !NV, s. r. o. - priechod pre chodcov - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

2102 Žabotova - Cestprojekt - zariadenie staveniska - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

2103 Matúšova - Cestprojekt - rodinný dom, spevnené plochy - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 

2104 Grosslingova - BPS, s. r. o. - aktualizácia vyhradených státí - dočasné dopravné značenie 
- odsúhlasené 3. 12. 2002 
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2105 Vajnorská - Odborárska, Račianska - Nobelova - Magistrát ODP - dopravné 
obmedzenie - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

2106 Palisády - Správa služieb diplomatického zboru - administratívne centrum Diplomat -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

2107 Vrakunská - Hradská - GIB - cestná svetelná signalizácia v križovatke - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

2108 Istrijská, Na mýte - MÚ DNV - regulácia parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

2109 Cesta na Kamzík- ST, a. s., Bratislava - mts Cesta na Kamzík - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

2110 Betliarska - Arcibiskupský úrad Trnava - spevnené plochy a terenné úpravy - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

2111 Karadžičova - Záhradnícka - Magistrát ODP - úprava cestnej svetelnej signalizácie 
(doplnenie šípky pre opustenie križovatky) - odsúhlasené 

2112 Partizánska - Magistrát ODP - zjednosmernenie dopravy a parkovanie - trvalé dopravné' 
značenie - odsúhlasené 

2113 Vajnorská - PPP - prístupová komunikácia a parkovisko (AutoElektroCentrum) - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

2114 Belinského - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

2115 Ševčenkova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

2116 Mlynarovičova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

2117 Húščavova - Lipského - OD! IV - prístupová komunikácia k sanatóriu (úprava 
dopravného značenia) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

2118 Kopčianska - Log Cap Immorent Uno, s. r. o., Bratislava - špedičný areál Schenker 
(chodníky, spevnené plochy a parkoviská) - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

2119 Paulínyho - MÚ Staré Mesto - zabezpečí presun dopravnej značky D4b za výjazd 
z parkoviska SNG pod dopravnú značku B31 

2120 Jána Jonáša (areál Volkswagenu) - Volkswagen Slovakia, a. s. Bratislava - testovacia 
dráha - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

Zapísala: IlIová 

.':~. I . 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
--.~- - .--------------------Prirnaclálne-nám'-1-;-P:-0:-Box-t9z-;--81"4"99--BratistaVg--i----------------'--:-,-

VEC 

Bratislava dňa: 10. 1. 2003 
č. j.: OD íi'{O 103-IL 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

',\ I . 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii .• ; 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 17. 12. 2002 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných . 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
Č. 2124 - 2126, 2127 (po), 2128, 2129, 2130 (po), 2131 - 2134, 2135 (po), 2136, 2137 (po), 
2138, 2140 (po), 2141, 2142 (po), 2143, 2144 (po), 2145, 2146 (po), 2148 - 2156, 2157 (po); 
2159 (po), 2160 (po) zápisnice Č. 49/2002 operatívnej komisie ZO dňa 17. 12. 2002, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 2129, 2132, 2142 (po), 2143, 2158 zápisnice Č. 49/2002 
operatívnej komisie zo dňa 17. 12. 2002, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

ID. berie n av edo mie 
v zmysle § 110 písm. h), § 112 písm. b) a § 113 písm. i) zákona NR SR Č. 315/1996 Z.;1:. 
o premávke na pozemných komunikáciách použitie dopravných značiek a dopravných zariaden! 
na diaľniciach a cestách I. až m. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 2139 (po), 2145, 2146(po), 2147, 
2160 (po) zápisnice Č. 49/2002 operatívnej komisie zo dňa 17. 12.2002, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto listu, 

Vybavuje: IIIová 1 593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 49/2002 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 17. 12. 2002. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Uložené úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mečárová, p. Kubica, Illová, 
Ing. Machová 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p.Pek 
p. Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159, 385,441,442,443, 509, 510, 513, 514, 515, 516, 519, 569; 
741,781,838,881,926,927,928,929,930,931,932,933, 1000, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 
1323,1324,1402,1403,1446,1587,1659,1660,1666,1667, 1668, 1706, 1772,2015, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 1232, 1233, 1443, 1444, 1445, 1534, 1535, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1586, 
1587, 1588, 1659, 1660, 1661, 1707, 1773, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1926, 
1927,1971, 1972,2014,2016,2017,2033, 2057,2058,2059,2099,2121,2122,2123 
DPB, a. s.: 
rok 2000: 1686, 1687, 
ODP-RRD: 
rok 2002: 1447,2018, 
OD: 
rok 2002: 

2121 Jantárová - ODI Bratislava V žiada OCH vymeniť dopravnú značku D6a pred 
križovatkou s Rusovskou cestou za dopravnú značku D6a s reflexným rámom 

2122 Staré grunty - Slávičie údolie - Mlynská dolina - ODI Bratislava IV urgentne žiada 
vymeniť existujúcu dopravnú značku C2 v križovatke za dopravnú značku C2 (zväčšený 
formát v reflexnom ráme) 

2123 Bočná, Krajná - OCH preverí stav dopravného značenia v úseku Studená - Galvaniho na 
oboch komunikáciách a doplní chýbajúce dopravné značky 

2124 Martinengova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

2125 Miknlášska - MÚ Staré Mesto - prístup do garáže (osadenie dopr. značky B31) - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

,: '. ;i 
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2126 Čajakova- MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

2127 Čečinová - Van Duy Hoang - pripojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas. 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

2128 Zlaté piesky - PPP - hypermarket TESCO (vjazd na stavenisko) - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

2129 Kukučínova - Cestprojekt - čerpacia stanica - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 10. 
12. 2002 

2130 Malokarpatské nám. - Corvus Slovakia, s. r. o. - nadstavba obchodného centra Podháj 
(parkovacie miesta) - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

2131 Revúcka - MÚ Ružinov - parkovacie miesta - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
2132 Karloveská - Segnerova - Billa Reality - komunikácie a spevnené plochy - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
2133 Zochova - Správa služieb diplomatického zboru - zabezpečenie vjazdu do areálu - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené . 
2134 Americké námestie - P. Milko - WiIi - strážené parkovisko - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené . 
2135 Dunajská - Lazaretská - Cestprojekt - polyfunkčný objekt - dopravné značenie počas 

výstavby - predbežne odsúhlasené 
2136 Záhradnícka - Miletičova - Magistrát ODP - návrh dopravného značenia - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
2137 Mostová - Bratcarl, a. s. - vjazd do podzemných garáží - trvalé dopravné značenie - ' 

:, 

predbežne odsúhlasené \ 
2138 Hviezdoslavovo námestie - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 

značenie - odsúhlasené 
2139 Einsteinova - Viedenská cesta - Magistrát ODP - úprava r: adiaceho priestoru v smere od 

Lafranconi - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
2140 Šulekova - ST, a. s., Bratislava - l. stavba mts Šulekova ulica - dopravné značenie počas 

výstavby - predbežne odsúhlasené 
2141 Františkánska - Ing. Morávek - vyhradené parkovanie na súkromnom pozemku - ' 

dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 10. 12.2002 
2142 Slávičie údolie - Mischek Slovakia, s. r. o. - komunikácie, parkoviská a spevnené plochy -

trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
2143 Slávičie údolie - Mischek Slovakia, s. r. o. - komunikácie, parkoviská a spevnené plochy -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
2144 Prístavná - ST, a. s., Bratislava - rozšírenie mts Prístavná ulica - dopravné značenie počas 

výstavby - predbežne odsúhlasené 
2145 Bratislava - Magistrát ODP - informatívne dopravné značenie, návrh na zmenu ' 

v súvislosti s prevádzkovaním diaľnice Dl II. etapa - odsúhlasené 10. 12. 2002 
2146 Kovácsova - MÚ Rusovce - rekonštrukcia ulice - trvalé dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
2147 Trnavské mýto - Magistrát ODP - osadenie blikača na pravom odbočení zo Šancovej 

ulice - odsúhlasené 
2148 Na pasekách - Spoločnosť vlastníkov domov - zriadenie plynovej prípojky - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
2149 Konventná - MÚ Staré Mesto - osadenie zábradlia - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
2150 Bancíkovej - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 

, ~',' \ 
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2151 Líščie nivy - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené 

2152 Mierová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené 

2153 Ostredská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

2154 Rezedová. - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

2155 Solivarská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené 

2156 Košická - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené 

2157 Jantárová - Vavilovova - TPD - komunikácie, chodníky a parkovisko - zmena 
dopravného značenia - predbežne odsúhlasené 

2158 Šancová - GR Železničnej polície - spevnené plochy - trvalé dopravné značenie - ", 
odsúhlasené 

2159 Mostová - Bratcarl, a. s., Bratislava - vybudovanie vjazdu z Mostovej ulice pre podzemné 
garáže - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

2160 Púchovská - ST, a. s., Bratislava - rozšírenie mts - dopravné značenie počas výstavby" ' 
predbežne odsúhlasené 

Zapísala: IIIová 
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