
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 20. l. 2003 
č. j.: MAG/2003/0 (,lq!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. l. 2003 

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. 3,7,11-16,17 (po), 18 (po), 19,20,22 (po), 23, 24, 25 (po), 26 (po), 27, 28, 31 zápisnice č. 
1/2003 operatívnej komisie zo dňa 14. l. 2003, 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. 17 (po), 18 (po), 24, 29 (po), 30 (po) zápisnice č.1/2003 
operatívnej komisie zo dňa 14. l. 2003, 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. 21 zápisnice Č. 1/2003 operatívnej 

( komisie zo dňa 14.1. 2003 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. 10 zápisnice Č. 1/2003 
operatívnej komisie zo dňa 14. l. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu 

Vybavuje: lIIová 1593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 

/\ 

I~ík 
- 4 - vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
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Zápisnica Č. 1/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pre 
riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 14. 1. 2003. 

Prítomní: Magistrát Ing. Mešťaník, p. Kubica, 1Il0vá, 

KOI 
OOIBAI 
OOIBAII 
OOI BA III 
OOIBAIV 

om BA V 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 

Ing. Machová 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrej ec 

mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 

MiÚ Bratislava - Staré Mesto p. Glasa 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 
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, 
rok 2003: 6, 7 
Oddeleníe 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 
rok 2003: l, 2, 3, 4, 5, 8, 9 
ODP-RRD: 
rok 2002: 1447,2018, 
OD: 
rok 2003: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Vazovova - v smere jazdy ku Blumentálskej OCH za križovatkou s Radlinského ulicou doplní pod 
zn. B l chýbajúcu dodatkovú tabuľku" Okrem dopravnej obsluhy" 
Galvaniho - pred križovatkou s Banšelovou a Krajnou OCH zabezpečí výmenu dopravnej značky 
B23a a B23b za dopravnú značku C4a 
Drotárska - pred vyústením na Mudroňovu ulicu OCH neodkladne osadí stÍpik a osadí naň 
dopravnú značku C l v súčasnosti provizórne zavesenú na vetvách stromu; vzhľadom na to, že 
viditeľnosť tejto značky je pre vegetáciu problematická I osadí OCH dopravnú značku C l so 
stÍpikom taktiež do chodníka po ľavej strane komunikácie do 30,0 m od hranice križovatky (cípu 
Búdkovej a Drotárskej ulice) 
Kapucínska - na zjazdovej rampe na Staromestskú ulicu v smere jazdy k Hodžovmu námestiu 
osadí OCH na začiatku betónového múrika chýbajúcu dopravnú značku B31 
Staré grunlt - na priechode pre chodcov pri schodišti do výškovej budovy STV v smere jazdy 
k intemáf<fm osadí stÍpik a chýbajúcu dopravnú značku D6a, v opačnom smere schátranú dopravnú 
značku D6a vymení; v jarných mesiacoch obnoví vodorovné dopravné značenie priechodu; 
v smere jazdy k Mlynskej doline I taktiež vymení schátranú dopravnú značku B27a (40) cca 30,0 m 
pred týmto priechodom 
Banšelova - MÚ Ružinov vymení poškodenú dopravnú značku B5 a doplní dodatkovú tabuľku E 
- okrem dopravnej obsluhy, pri vjazde z Galvaniho 
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7 Pažítková - MÚ Ružinov zabezpečí osadenie dopravnej značky C4b na výjazde na Prievozskú 
ulicu 

8 Mierová - v križovatke s Kaštieľskou v smere jazdy do centra OCH zabezpečí premiestnenie 
dopravnej značky Dia a D6a nad zariadenie CSS 

9 Mierová - OCH zabezpečí odstránenie dopravnej značky C4a pred diaľničným premostenim 
v smere jazdy do Podunajských Biskupíc 

10 Klincová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - neodsúhlasené 
11 Jasovská - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
12 Blagoevova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
13 Súmračná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
14 Líščie nivy - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
15 Jašíkovej - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
16 Sedmokrásková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
17 Galvaniho - IKEA - Bratislava, s. r. o. - zmena dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -

predbežne odsúhlasené 
18 Galvaniho - IKEA - Bratislava, s. r. o. - vodorovné a zvislé dopravné značenie (parkoviská pred 

hypermarketom) - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
19 Miletičova - Trenčianska - VaK, š. p., Bratislava - oprava poklopu (prepad) - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
20 Plynárenská - PPP - Bussines center (vjazd a výjazd zo staveniska) - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
21 Mlynská dolina - Magistrát ODP - osadenie dopravných značiek D42 - trvalé dopravné značenie 

- odsúhlasené 
22 Opavská - Cestprojekt - prepojenie vodovodu - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 

odsúhlasené 
23 Kolískova - Magistrát ODP - úprava parkovania - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
24 Rustaveliho - Dr. Karol Lipták - dopravné koly a parkovanie - trvalé dopravné značenie 

odsúhlasené 
25 Matúšova, Drotárska cesta - Ing. Anna Hauerlandová - prípojky inžinierskych sietí - dopravné 

značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
26 Matúšova, Drotárska cesta - Ing. Anna Hauerlandová - prístupová komunikácia s vyústením na 

Matúšovu ulicu - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
27 Kýčerského - MU Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
28 Hviezdoslavovo námestie - Paulínyho - MÚ Staré Mesto - dopravné zábrany - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
29 Šancová - Žabotova - Železnice SR - dostavba garáži II. etapa - trvalé dopravné značenie -

eredbežne ogsúhlasené _ 
30 Sancová - Zabotova - Zelezničná spoločnosť Bratislava - garáže časť G (4. a 2. PP) - trvalé 

dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
31 Matejkova - Cont Ex Plus, s. r. o. - mestské vily (komunikácie a spevnené plochy) - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 

Zapisala: Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 27. 1. 2003 
č. j.: MAG/2003/40Gd' !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. l. 2003 

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 

.;f č. 35-40,41 (po), 42 (po), 43 (po), 46 - 53 zápisnice č. 2/2003 operatívnej komisie zo dňa 21. 
1. 2003, 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 podl'a bodu č. 42 (po), 43 (po), 44 (po), 45 (po) zápisnice č. 2/2003 operatívnej 
komisie zo dňa 21. l. 2003, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tohto listu, 

Vybavuje: 1Il0vá 1 593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 



Rozdeľovník: 

KDI KR PZ Bratislava 
ODIBAI- V 
KÚ v Bratislave 
OÚBAV 
DPB, a. s. 
Magistrát - odd. cestného hospodárstva 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Ružinov 
MiÚ Bratislava - Petržalka 
MiÚ Bratislava - Nové Mesto 

2 
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Zápisnica Č. 2/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 21. I. 2003. 

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 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Kubica, Illová, 
Ing. Machová 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 

npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 

p. Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519,569, 
881,926,927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 
1403,1587,1659,1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 1232, 1233, 1534, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1586, 1587, 1588, 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 
rok 2003: 1,2,3,4, 5, 8, 9, 33 
ODP-RRD: 
rok 2002: 
OD: 
rok 2003: 

32 Na lánoch - pred križovatkou s Krasinského ulicou MÚ Ružinov doplní chýbajúcu 
dopravnú značku Cl 

33 Špitálska - OCH odstráni na stÍpe VO dopravnú značku D12 (oproti Vitoši pri Medickej 
záhrade) 

34 Zámocká - AA taxi EURO, s. r. o. - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

35 Mudroňova - Magistrát ODP - dopravné kolíky s reťazou - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

36 Leškova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

37 Panenská - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

38 Haburská - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 



4 

39 Galvaniho - GIB - prestavba Galvaniho ulice v úseku Ivanská cesta - Rožňavská ulica 
(l.etapa - A) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

40 Odbojárov - Úrad pre štátnu službu - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
- odsúhlasené 

41 Novosvetská - ST, a. s. - rozšírenie mts - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené 

42 Lazaretská - ST, a. s. - rozšírenie mts - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené 

43 Slávičie údolie - ST, a. s. - rozšírenie mts - dopravné značenie počas výstavby -
predbežne odsúhlasené 

44 Ivanská cesta - Ahold - čerpacia stanica PH Hypernova (komunikácie a spevnené plochy) 
- dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

45 Ivánska cesta - Ahold - čerpacia stanica PH Hypernova (komunikácie a spevnené plochy) 
- trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

46 Záhradnícka - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. - oprava kanalizačného poklopu 
- dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

47 Miletičova - Trenčianska - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. - predíženie 
termínu opravy poklopu - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

48 Revúcka - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

49 Štefunkova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

50 Ondavská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

51 Seberíniho - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

52 Staré záhrady - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

53 Klincová - Stavebné bytové družstvo, Bratislava II - osadenie zvislých stípikov pred 
poklopom vodomernej šachty - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 3. 2. 2003 
č. j.: MAG/2003/m'flIL 

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. 1. 2003 

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. 55 - 57,58 (po), 61, 62 (po), 63 - 70, 71 (po), 72, 73, 75, 76 zápisnice Č. 3/2003 operatívnej 
komisie zo dňa 28. 1. 2003, ktoráje 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. 62 (po), 71 (po), 74 (po) zápisnice Č. 3/2003 operatívnej komisie 
zo dňa 28. 1. 2003, ktorá je neoddelitel'nou 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 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. 54, 59, 60, 61, 75 zápisnice Č. 
3/2003 operatívnej komisie zo dňa 28.1. 2003 ktorá' e neoddelitel'nou súčasťou tohto listu, 

'ô~O Sit . 
~0 Ô'~ 

'UJO) 5 4.~ 
Z'O ~(JJ 
2.~ jfJ; /' 

vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
Vybavuje: 1Il0vá 1 593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 3/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 28. l. 2003. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
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 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, 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. Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519,569, 
881,926,927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 
1403,1587,1659,1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 1232, 1233, 1534, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1586, 1587, 1588, 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 
rok 2003: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 33 
ODP-RRD: 
rok 2002: 
OD: 
rok 2003: 

54 Šancová - GRŽP - obnova platnosti POD spevnených plôch v objekte 
55 Súťažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (r) 
56 Bancíkovej - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (r) 
57 Kozmonautická - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (r) 
58 Listová - MÚ Ružinov - rekonštrukcia komunikácie II. časť - dopravné značenie počas 

výstavby - predbežne odsúhlasené 
59 Račianska - MÚ Nové Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (r) 
60 Šancová - Žabotova - ŽSR - montáž vežového žeriavu - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
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61 Bratislava - Magistrát ODP - zmena dopravného značenia v súlade s rozhodnutím 
MDPaT o určení medzinárodných ciest, ťahov na území hl. m. SR Bratislavy - odsúhlasené 

62 Dúbravka - Cestprojekt - TS Dúbravka - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené 

63 Pod Rovnicami - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
- odsúhlasené (r) 

64 Majerníkova - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (r) 

65 Veternicová - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (r) 

66 Staré grunty - Peter Fitoš, Trend Taxi - stanovište taxi - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (r) 

67 Mudroňova - Gm - rekonštrukcia ulice etapa V; V.a - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

68 Exnárova - Štefunkova - MÚ Ružinov - zlepšenie parkovania - trvalé dopravné značenie 
- odsúhlasené 

69 Exnárova - Čmelíkova - MÚ Ružinov - zlepšenie parkovania - trvalé dopravné značenie 
- odsúhlasené 

70 Kvačalova - Kocel'ova - Kvetná - BSS, s. r. o., Bratislava - zjednosmemenie ulíc - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

71 Hanácka - ST, a. s., Bratislava - rozšírenie mts - dopravné značenie počas výstavby -
predbežne odsúhlasené 

72 Grosslingova - MÚ Staré Mesto - dopravné značenie B30, E4, E - trvalé dopravné 
značenie ~ odsúhlasené 

73 Obchodná - ŽP-Invest, s. r. o., Bratislava - polyfunkčný dom Zlatý jeleň (spevnené 
plochy) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

74 Cesta k tehelni - ZST, a. s. - terénne úpravy, komunikácie, spevnené plochy - trvalé 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

75 Cesta na Senec (priľahlé komunikácie) - Kamila, a. s., Ch. Grob - smerovanie k hotelu 
Kamila (doplnenie informatívnych dopravných značiek) - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

76 Poľná - CI Holdiug o. c. p., a. s., Bratislava - návrh vyhradených parkovacích miest -
dočasné dopravné značenie - odsúhlasené (r) 

Zapísala: Illová 

(r) - môže sa realizovať len s platným povolením príslušného správneho orgánu 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 7. 2. 2003 
č. j.: MAG/200316':f'tt !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. 2. 2003 

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. 81, 82 (po), 84 - 89,90 (po), 92 (po), 94, 95, 98, 99 (po), 100 zápisnice Č. 4/2003 operatívnej 
komisie zo dňa 4.2.2003, 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. 81, 83, 89, 91, 92 (po), 93 (po), 96, 100 zápisnice Č. 4/2003 
operatívnej komisie zo dňa 4. 2. 2003, 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. 83, 84, 93 (po), 97 zápisnice 
Č. 4/2003 operatívnej komisie zo dňa 4. 2. 2003 ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

tOi.O SA (!,) 
~ ~ 
""" "'Á 

LU <Í._ , oo '::C. (J) 

'z 'ô ;=jJ;:" /' 

vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
Vybavuje: Illová 1593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 



3 

Zápisnica č. 4/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 4. 2. 2003. 

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 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Kubica, Illová, 
Ing. Machová 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 

p. Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509, 510, 513, 514, 515, 516, 519,569, 
881, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 
1403,1587,1659,1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 1232, 1233, 1534, 1538, 1539, 1540, 1542, 1586, 1587, 1588, 1661, 1707, 1773, 
1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1926,1927, 2016, 2017, 2033, 2058, 2099, 2121, 
2123 
rok 2003: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 79, 80 
ODP-RRD: 
rok 2002: 
OD: 
rok 2003: 

77 Jelačičova - Kupeckého - MÚ Ružinov zabezpečí opravu poškodenej dopravnej značky 
Cl na Kupeckého ulici pred križovatkou s Jelačičovou ulicou 

78 Medená - od Kúpeľnej ulice po Mostovú ulicu MÚ Staré Mesto vyznačí deliacou čiarou 
V 2b (3/3) 

79 Púchovská - OCH doplní na Púchovskej ulici smerom von z mesta chýbajúcu dopravnú 
značku "Koniec obce" 

80 Pri starom letisku - nadjazd Vajnory - OCH doplní pri odbočení vpravo z nadjazdu na 
ulicu Pri starom letisku smerom do Vajnor chýbajúcu dopravnú značku "Daj prednosť 
v jazde!" 

81 Tobrucká - PPP - výstavba hotela - trvalé dopravné značenie- odsúhlasené 
82 Sliačska - ST, a. s., Bratislava - mts Sliačska - dopravné značenie počas výstavby -

predbežne odsúhlasené 
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83 Trnavská cesta - Puškárstvo Hermes, s. r. O., Bratislava - vyhradené parkovanie - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené (r) 

84 Zlaté piesky - ZSE, a. s., Bratislava - elektrická prípoj ka pre hypermarket TESCO -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

85 Martinengova - MÚ Staré Mesto - oceľové stípiky - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

86 Panenská - MÚ Staré Mesto - osadenie stípikov na chodníku - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

87 Sasinkova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (r) 

88 Mickiewiczova - Relaxis, s. r. o., Bratislava - polyfunkčný objekt - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

89 Lovinského - JUDr. Ing. M. Konôpka - vjazd a výjazd (panelová cesta) - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

90 Zvončeková - MÚ Rača - rekonštrukcia komunikácie - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 

91 Tuhovské - Koratex, s. r. o., Bratislava - obchodný dom (cesty a spevnené plochy) - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

92 Matejkova - Cont Ex PLUS, s. r. o., Bratislava - mestské vily (komunikácie a spevnené 
plochy) - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

93 Hodonínska - ICT Auto France, s. r. o., Bratislava - autocentrum (spevnené plochy 
a komunikácie) - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

94 Zochova - Vysoká škola muzických umení - filmová a televízna fakulta - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

95 Saratovská - Taxi Trend - stanovište taxi - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené (r) 
96 Slovnaftská - Malý Dunaj - Cestprojekt - oprava vodovodnej armatúmej šachty č. 240b 

DN 500/400 - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
97 Žitná - Cestprojekt - oprava vodovodnej armatúmej šachty č. 306 DN 800/800/600 -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
98 Štúrova - Jesenského - Cestprojekt - oprava vodovodnej armatúrnej šachty č. 160 DN 

300/300 - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
99 Jazdecká, Letecká, Ľudové námestie (Ľudová štvrt') - Cestprojekt - rekonštrukcia 

kanalizácie a vodovodu, III. stavba - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené 

100 Kaštielska - Baumida Invest, s. r. o. - polyfunkčný dom (komunikácie a spevnené plochy) 
- trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 

(r) - môže sa realizovať len s platným povolením príslušného správneho orgánu 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 17. 2. 2003 
č. j.: MAG12003/ ťlS'O /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. 2. 2003 

I. určuj e 

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. 104, 107, 114, 117 - 123, 126, 127 (po), 128 (po), 131 (po) a 132 zápisnice č. 5/2003 
operatívnej komisie zo dňa 11. 2. 2003, 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. 112, 113, 116 (po), 124, 129 (po), 130 (po) a 131 (po) zápisnice 
č. 5/2003 operatívnej komisie zo dňa 11. 2. 2003, 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. 115 (po), 116 (po) a 125 zápisnice 
č. 5/2003 operatívnej komisie zo dňa 11. 2. 2003 ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

(?J-{..O SR ~ 
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_4- Ing. St islav VaJcík 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Illová / 593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 5/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 11. 2. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
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 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Kubica, 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 

mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 

p.Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519,569, 
881,926,927,928,929,930,931,932,933,1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 
1403,1587,1659,1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 1232, 1233, 1534, 1538, 1539, 1540, 1586, 1587, 1661, 1707, 1773, 1826, 1827, 
1828,1829,1830,1831, 1832, 1927,2016,2058,2099,2121,2123 
rok 2003: 1,2,3,4,5,9,79,80 

101 Staromestská - Kapucínska - stanovisko OK k požiadavke p. Frideczkeho na 
odstránenie stípika brániaceho vjazdu vozidiel zo zostupnej rampy Kapucínska -
Staromestská na chodník smerom do podchodu na Klariskú ulicu; OK s požiadavkou 
z dôvodu zabránenia neoprávneného vjazdu vozidiel na chodník nesúhlasí, avšak OCH 
zabezpečí úpravu stipika tak, aby nebol sklopný (pre zabránenie možného ohrozenia 
chodcov jeho ponechaním v sklopenej polohe) ajeho povrchovú úpravu červeno-bielou 
farbou 

102 Lovinského - Gaštanová - v križovatke OCH vyrovná zohnutý stipik so zn. D la + E 2b 
(podľa foto) 

103 Hýrošova - Západný rad - v križovatke správca komunikácie vyrovná stipik so zn. D la 
+ E 2b (pooodľa foto) 

104 Brnianska - na súbežnej komunikácii s hlavnou trasou Brnianskej OCH pred križovatkou 
s ulicou Prokopa V~I'kého osadí pod zn. Cl značku B 23b,(podľa foto) 

105 Belopotockého od Zilinskej MiU Staré Mesto vyrovná stlpik so zn. D llg (podľa foto) 
106 Gaštanová - v križovatke s Gaštanovou OCH vymení (opraví) poškodené zn. D la + E2b 

(podľa foto) 
107 Nábrežie arm. gen. L. Svobodu - na výjazde pri Rybárskom cechu MiÚ Staré Mesto 

osadí chýbajúcu zn. C 2 aj so stípikom (podľa foto) 
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108 Mišíkova - za križovatkou s ulicou Na Slavíne OCH vymení zohnutý stípik so zn. A 2a a 
zn. vymení (opraví) ( podľa foto) 

109 Námestie slobody - v smere jazdy od Spojnej OCH pred Starohorskou osadí chýbajúcu 
zn. D la (podľa foto) 

110 Košická - v smere jazdy od Mlynských nív OCH pred križovatkou s Landererovou opraví 
(vyrovná) zohnutú zn. E 2c (podľa foto) 

111 Laurinská - oproti vyústeniu Nedbalovej MiÚ Staré Mesto osadí spadnutú dodatkovú 
tabuľku "Okrem zásobovania" (podľa foto) 

112 Staré Grunty - združenie vlastníkov pozemkov - obytný súbor Staré Grunty - sever -
definitívne dopravné značenie - odsúhlasené 

113 Junácka - POLUS - zábrany proti vjazdu vozidiel- odsúhlasené 
114 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia Mudroňovej - dočasné dopravné značenie - V.a etapa 

- odsúhlasené 
115 Rusovce (cesta 1/2) - MÚ Rusovce - prímestské bývanie - komunikácie a spevnené 

plochy - POD počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
116 Rusovce (cesta 1/2) - MÚ Rusovce - prímestské bývanie - komunikácie a spevnené 

plochy - definitívne dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
117 Sasinkova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (súhlas s dopravným značením platí len s rozhodnutím o vyhradenom 
parkovaní) 

118 Král'ovské údolie - MÚ Staré Mesto - zmena organizácie dopravy - odsúhlasené 
119 Kýčerského - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
120 Žižkova - MÚ Staré Mesto - doplnenie dopravného značenia - odsúhlasené 
121 Stromová - Bárdošova - Zdravoprojekt - navádzacie značenie do garáže - odsúhlasené 
122 Staromestská, Mikulášska, Židovská INVESTMENT CONSULTING 

INTERNA TIONAL - polyfunkčný dom - demontáž vežového žeriavu - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

123 Hodžovo námestie - Magistrát - osadenie zábradlia - odsúhlasené - zrealizuje OCH 
124 Radlinského - Bratislavská stavebno-realitná spoločnosť - parkovisko - definitívne 

dopravné značenie - odsúhlasené 
125 Trnavská - SLOVIMEX - obchodno-administratívne centrum - prípojky vody 

a kanalizácie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
126 Štefánikova - Slovenská záručná a rozvojová banka - osadenie zrkadla - odsúhlasené 
127 Mickiewiczova - RELAXIS - vodovodná prípoj ka - dočasné dopravné značenie -

predbežne odsúhlasené 
128 Mickiewiczova - RELAXIS - kanalizačná prípoj ka - dočasné dopravné značenie -

predbežne odsúhlasené 
129 Mickiewiczova - RELAXIS - polyfunkčný objekt - garáže - l. p.p.- definitívne dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
130 Mickiewiczova - RELAXIS - polyfunkčný objekt - garáže - 2. p.p.- definitívne dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
131 Mickiewiczova - RELAXIS - polyfunkčný objekt - vjazd a výjazd - definitívne dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
132 Kolárska - BPS - aktualizácia vyhradených státí - dočasné dopr. značenie - odsúhlasené 

(súhlas s dopravným značením je podmienený rozhodnutím MČ Staré Mesto .. 'o 
vyhradenom parkovaní) 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 21. 2. 2003 
č. j.: MAG/2003/qj,)9!Mk 

Použitie dopravných zrlačiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 18. 2. 2003 

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. 134 (po), 135, 137 - 143, 145 - 154, 155 (po), 156 - 158, 160 (po), 162, 163, 164 (po), 165, 
168 a 169 (po) zápisnice Č. 6/2003 operatívnej komisie zo dňa 18. 2. 2003, 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. 136 (po), 144, 159, 161, 165, 166 a 167 (po) zápisnice 
Č. 6/2003 operatívnej komisie zo dňa 18. 2. 2003, 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 III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 165 zaplsmce 
Č. 6/2003 operatívnej komisie zo dňa 18. 2. 2003, ktorá' e neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Ing. Mešťaník 1 593 56 185 

(po) - predbežne odsúhlasené 

~0-<"~OSA~~ 
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- 4 - Ing. islav ajcík 
vedúci odde enia prevádzky dopravy 
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Zápisnica č. 6/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 18. 2. 2003. 

Pritomní: Magistrát 
KDI 
ODlBAI 
ODlBAII 
ODl BA III 
ODl BA IV 
ODlBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mešťaník, p. Kubica, 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrej ec 
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, 
881,926,927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 
1403,1587,1659,1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 1232, 1233, 1534, 1538, 1539, 1540, 1586, 1587, 1661, 1707, 1773, 1826, 1827, 
1828,1829,1830,1831,1832,1927,2016,2058,2099,2121,2123 
rok 2003: l, 2, 3, 4, 5, 9, 79, 80 

133 Vajnorská - stanovisko OK k požiadavke na vyznačenie zákazu zastavenia v úseku Trnavské 
mýto - POLUS z dôvodu zamedzenia prostitúcie v tomto úseku komunikácie; OK s návrhom 
nesúhlasí; problém nepovažuje za riešiteľný touto cestou; z pohľadu požiadaviek plynulosti 
a bezpečnosti cestnej premávky nie je takéto obmedzenie (osobitne v nočných hodinách) potrebné 
a zákaz zastavenia postihne predovšetkým obyvateľov Vajnorskej ulice, ktorý aj počas denných, aj 
počas nočných hodín parkujú na viacerých úsekoch dotknutej časti Vajnorskej ulice; okrem toho by 
si to vyžadovalo sústavnú kontrolu zo strany polície; riešenie problému sa musí vykonať inými 
prostriedkami 

134 Národný beh Devín - Bratislava- STARZ - dočasné dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
135 Prešovská - Bratislavská teplárenská - oprava horúcovodu - južná vetva - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
136 Majerníkova - lNCORP - terasové bytové domy - definitivne dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
137 Hodžovo námestie - Magistrát - predÍženie stredného deliaceho pásu - definitívne dopravné 

značenie - odsúhlasené 
138 Palisády, Škarniclova - IT.A. Telecom - prípoj ka nn - POD počas výstavby - odsúhlasené 
139 Súťažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
140 Azovská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
141 Babuškova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
142 Súmračná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
143 Ostredková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 



144 
145 
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148 

149 
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151 
152 
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156 
157 
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160 

161 

162 
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164 

165 
166 
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168 
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Rozvodná - MÚ Nové Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Osadná - A.S. - nadstavba bytového domu - zvláštne užívanie komunikácie - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 
Smetanova - MEDIA 21 - rodinný dom - prípojky IS - POD počas výstavby - odsúhlasené 
Čajakova - ŠTOR - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené (dz) 
Hrebendova - Ing. Černák - rodinné domy - predÍženie STL plynovodu - POD počas výstavby -
odsúhlasené 
Lenardova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Haanova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Gwerkovej - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Hrobákova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Holíčska - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Medved'ovei - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Pribinova, Safárikovo námestie - Bratislavská vodárenská - rekonštrukcia vodovodu - POD 
počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
Lachova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
Rázusovo nábrežie - hotel Devín - osadenie zábran - odsúhlasené - realizáciu zabezpečí žiadate!' 
Predstaničné námestie - Hydrovrt - platené parkovisko - odsúhlasené 
Bajkalská - COOP Jednota Slovensko - zabránenie parkovania vo vjazde na parkovisko -
odsúhlasené 
Grosslingova - KASTOR - polyfunkčný objekt - POD počas výstavby + definitivne dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 
Seberíniho - Bratislavská realitná a investičná - vyhradené parkovanie na pozemkoch žiadatel'a -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
Továrenská - Univerzitná knižnica - rekonštrukcia knižničného skladu - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 
Limbová - Magistrát - osadenie zábradlia - odsúhlasené - zrealizuje OCH 
Za železničnou traťou - MÚ Devínska Nová Ves - kanalizácia - POD počas výstavby 
predbežne odsúhlasené 
Studená - TESCO - budovanie inžinierskych sieti - POD počas výstavby - odsúhlasené 
Košícká - náhrada asanovaných objektov Ryba - dočasné dopr. značenie - odsúhlasené 
Pekná cesta - INVESTOR STRATEGY - rekonštrukcia areálu KARTOGARFIA dopravné 
riešenie v areáli - trvalé dopr. značenie - predbežne odsúhlasené 
Dunajská - TATRA REAL - parkovanie na chodniku - trvalé dopr. zn. - odsúhlasené 
Rusovce - Brat. vod. spoločnosť - budovanie kanalizácie - POD počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené 

dz - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovani 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 3. 3. 2003 
č.j.: MAG/200311034.p1Mk 

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. 2. 2003 

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. 172 - 179, 180 (po), 181 (po), 182 (po), 184 - 187, 188 (po), 189, 190, 195 (po), 196 - 198, 
200, 203, 204 zápisnice č. 7/2003 operatívnej komisie zo dňa 25. 2. 2003, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasi 

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. 179, 182 (po), 183 (po), 191 (po), 192 (po), 193 (po), 194 (po), 
201, 202 zápisnice č. 7/2003 operatívnej komisie zo dňa 25. 2. 2003, 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. 173, 183 (po), 197, 198, 199 
zápisnice č. 7/2003 operatívnej komisie zo dňa 25. 2. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu. 

Vybavuje: Illová 1 593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 7/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 25. 2. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, as. 
KÚ v Bratislave 

Ing. Mešťaník, p. Kubica, 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 

MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

p. Glasa 
p. Darovcová 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 
rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 1232, 1233, 1534, 1538, 1539, 1540, 1586, 1587, 1661, 1707, 1773, 1826, 1827, 1828, 
1829,1830,1831,1832,1927,2016,2058,2099,2123 
rok 2003: 1,2,3,4,5,9,79,80,170,171 

170 Jantárová - Rusovská - ODI BA V žiada presunúť dopravnú značku CI v smere od Nám. 
hraničiarov na Jantárovú k TPD o 5 m do ramena križovatky a zároveň ju doplniť dopravnou 
značkou C 4b, 

171 Furdekova - ODI BA V žiada o výmenu dopravnú značku D6a na prechode pre chodcov 
(zastávky MHD Lachova) za dopravnú značku D6a s reflexným rámom, 

172 Legerského - Ministerstvo vnútra - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 4.2.2003 (dz) 

173 Balkánska - Bratislavská vodárenská - odkanalizovanie - III. etapa l. časť - POD počas výstavby 
- odsúhlasené (predlženie platuosti z 1.10.2002) 

174 Ovocná - Bratislavská vodárenská - odkanalizovanie - VL etapa l. časť - POD počas výstavby-
odsúhlasené (predlženie platnosti zo 17.9.2002) 

175 Ormisova - Ing. Kičinová - plynová prípojka - POD počas výstavby - odsúhlasené 
176 Fazul'ová - Bratislavská stavebno - realitná spoločnosť - osadenie B31 - odsúhlasené 
177 Jamnického - Ing. Mišeje - rodinný dom - prípoj ka NN - POD počas výstavby - odsúhlasené 
178 Štúrova, Dunajská - SANET - trasa optickej chráničky - POD počas výstavby - odsúhlasené 
179 M. Marečka - JEDNOTA - parkovisko - definitívne dopravné značenie - odsúhlasené 
180 Jeséniova - Lamprecht - ubytovací hostinec - prípojka NN a vodovodu - POD počas výstavby -

predbežne odsúhlasené 
181 Na vŕšku - Dr. Fabiánová - kanalizačná prípoj ka - POD počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
182 Nad holým vrchom - Management Real- IBV - komunikácie - definitívne dopravné značenie -

predbežne odsúhlasené 
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183 Hypermarket TESCO Lamač - PIO CHEMPIK - komunikácie - definitívne dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 

184 Mlynské nivy - SPP - rekonštrukcia plynovodu - II. etapa - POD počas výstavby - odsúhlasené 
185 Popovova - Cestprokjekt - rekonštrukcia vodovodu - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
186 Konopná - Cestprojekt - pripojenie vodovodu a plynu - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
187 Heydukova - Ing. Zeman - zmena organizácie dopravy - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
188 Strojnícka - Ing. M. Šubeník - výstavba rodinného domu - dopravné značenie počas výstavby -

predbežne odsúhlasené 
189 Fándlyho - Cestprojekt - rekonštrukcia plynovodov - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
190 Pútnická - MÚ Záhorská Bystrica - zmena organizácie dopravy - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
191 Eisteinova - Ravak Slovakia, s. r. o. - polyfunkčný objekt (I. podzemnné podlažie) - trvalé 

dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
192 Eisteinova - Ravak Slovakia, s. r. o. - polyfunkčný objekt (komunikácie) - dopravné značenie 

počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
193 Eisteinova - Ravak Slovakia, s. r. o. - polyfunkčný objekt (komunikácie) - trvalé dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
194 Za kasárňou - VPÚ DECO, a. s. - rekonštrukcia hlavného vstupu (komunikácie a plochy) -

dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
195 Nad Lúčkami - Mário Homolka - rodinný dom (prípojky inžinierskych sietí) - dopravné značenie 

počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
196 Nám. 1. mája - Nai Taxi, s. r. o. - vyhradené parkovanie taxi - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
197 Hotel Forum - Hotel Forum Bratislava, s. r. o. - dopravné značenie na príjazdoch k hotelu - trvalé 

dopravné značenie -odsúhlasené 
198 Mierová - Tomášikova, Gagarinova - Tomášikova - Magistrát, OOP - úprava svetelnej 

signalizácie - odsúhlasené 
199 Galvaniho - Hombach Immobilien SK - BW, s. r. o., Bratislava - premostenie Galvaniho ulice -

dopravné značenie počas výstavby -odsúhlasené 
200 Tomášikova - DOTO, s. r. o., Bratislava - komunikácie a spevnené plochy - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
201 Milenium Tower II (pri Vajnorskej ulici) - Trigranit development corporation, Bratislava -

pripojenie kanalizačnej prípojky KKP!, KP! a vodovodnej prípojky VP! (I. etapa) - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

202 Milenium Tower II (pri Vajnorskej ulici) - Trigranit development corporation, Bratislava -
pripojenie kanalizačnej prípojky KKP!, KP! a vodovodnej prípojky VP! - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

203 Nám. 1. mája - Ing. Morávek - vyhradené parkovanie pre Express taxi - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené (dz) 

204 Štúrova - Dopravný podnik Bratislava, a. s. - rekonštrukcia električkovej trate - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

zapísala: Illová 

dz - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 10.3.2003 
č. j.: MAG/2003111 't"fC!!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 4.3.2003 

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 území Bratislavy podľa bodu 
Č. 207 - 209,212 - 214,216 - 225,227,229,231,232 (po), 233, 235 (po), 236 (po), 237 - 240, 
241 (po), 242, 243 (po), 244 zápisnice Č. 8/2003 operatívnej komisie zo dňa 4.3.2003, 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. 210,211, 226 (po), 228, 230, 232 (po), 234 (po), 236 (po) 
zápisnice č. 8/2003 operatívnej komisie zo dňa 4. 3. 2003, 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 pozerrmých 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. 210, 211, 215, 240 zápisnice č. 
8/2003 operatívnej komisie zo dňa 4. 3. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Illová 1 593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 8/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 4. 3. 2003. 

Prítomní: Magistrát 

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

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mečárová, p. IIIová, 
p. Kubica, Ing. Machová, 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 

Ing. KratochvíIová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 160, 1232, 1233, 1534, 1538, 1539, 1540, 1586, 1587, 1661, 1707, 1927, 2016, 2058, 2099, 
2123 
rok 2003: 1,3,4,5,79,80,170,171,205, 

205 Slovnaftská - OCH doplní chýbajúcu dopravnú značku DIa pred križovatkou so 
Závadnou ulicou v smere jazdy ku Slovnaftu 

206 Závodná - MÚ Podunajské Biskupice urýchlene doplní chýbajúcu dopravnú značku Cl 
(2x) v križovatke so Slovnaftskou ulicou 

207 Záhradnícka - TERMING, s. r. o., - zrušenie kotolní a napojenie na plynovú kotolňu -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

208 Miletičova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

209 Istrijská - DPB, a. s. - zriadenie novej autobusovej zastávky - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

210 Račianska - Radoslav Šebek - vyhradené parkovanie (vo dvore) - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

211 Račianska - Ing. Katarina Šebeková - vyhradené parkovanie (vo dvore) - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 

212 Sibírska - Ivan Harušiak - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

213 Jamnického - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie
odsúhlasené (dz) 

214 Révo~vá - IDOPS družstvo - oprava kanalizačného potrubia - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 
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215 Eisteinova - Bohrova - OD! V - osadenie Z2 (6 ks) - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

216 Humenské námestie - MÚ Petržalka - dopravné koly - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

217 Vančurova - Ing. Marián Čimbora - realizácia NN prípojky - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

218 Holíčska - MÚ Petržalka - dopravné prahy - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
219 Ulica Fraňa Kráľa - Ruské centrum vedy - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 

značenie - odsúhlasené ( dz) 
220 Súťažná (2x) - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené ( dz) 
221 Seberíniho - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
222 Za kasárňou - MÚ Nové Mesto - rekonštrukcia kanalizácie a vodovodných prípojok I. 

stavba - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
223 Hrebendova - Ing. Zoltán Černák a spol. - predlženie STL plynovodu - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
224 Galvaniho - Cestprojekt - v úseku Ivánska cesta - Rožňavská (prekládka vodovodných 

potrubí DN 800 a DN 1200) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
225 Staromestská, Suché mýto, Nám. 1. mája, Štefánikova - Ministerstvo obrany SR -

zabezpečenie inaugurácie vojenského biskupa - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
226 Eisteinova - Aral Slovakia, s. r. o., Bratislava - pripojenie ČS na okružnú križovatku 

(rozšírenie komunikácie) - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
227 Kúpeľná - Medená - BPS, s. r. o. - zábrana protiprávneho státia - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
228 Panónska cesta - RB Reavis, s. r. o. - úprava a doplnenie dopravného značenia (pri 

Auparku) - trvalé dopravné značenie - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
229 Komárňanská - PPP - rekonštrukcia vodovodnej prípojky pre areál Slovpap - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
230 Vajnorská - PPP - administratívna budova AB2 Polus center Bratislava (uzávierka 

komunikácie počas demontáže stavebného žeriavu) - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

231 Majerníkova - Stavo - Ing., s. r.o. - polyfunkčný dom, záber staveniska a prípojky sietí -
dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

232 Majerníkova - Stavo - Ing., s. ľ. o. - polyfunkčný dom (spevnené plochy a komunikácie) 
- trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

233 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia ulice (etapa VII.) - rekonštrukcia siete BVS, a. s. -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

234 Černyševského - Mediapress Bratislava - novostavba administratívno - prevádzkovej 
budovy - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

235 Pri kríži - Je-Te-Pe, s. r. o. - Seat Small centrum - dopravné značenie počas výstavby -
predbežne odsúhlasené 

236 Pri kríži - Je-Te-Pe, s. r. o. - Seat Small centrum - trvalé dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

237 Belinského - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

238 Tomášikova - GIB - úprava Tomášikovej ulice v úseku Gagarinova-Rezedová - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

239 Tomášikova - GIB - úprava Tomášikovej ulice v úseku Tomášikovej ulice v úseku 
Gagarinova-Rezedová - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
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240 Rybničná - GIB - preložka cesty Rybničná (zmena križovatka "A"), II. a III. etapa -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

241 Klenová - Ing. Karol Pohančeník s manželkou - rodinný dom (zriadenie pripojok 
inžinierskych sietí) II. etapa - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

242 Kukučinova - MÚ Nové Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 25.2.2003 (dz) 

243 Klenová - Ing. K.arol Pohančeník s manželkou - rodinný dom (zriadenie pripojok 
inžinierskych sietí) I. a III. etapa - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené 

244 Žižkova - Bytový dom 24 - pevné zábrany (dopravné koly) - trvalé dopravné značenie
odsúhlasené 

zapísala: Illová 

dz - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 13 . 3. 2003 
č. j.: MAG/2003/1.3ľl1/1L 

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 ll. 3. 2003 

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. 247 - 249,252,254 - 257,259,261- 273, 274 (po), 276 - 278,280 - 287, 291, 292 (po), 293 
(po), 294 (po), 295 - 298 zápisnice č. 9/2003 operatívnej komisie zo dňa 11. 3. 2003, 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. 250, 253 (po), 275 (po), 289, 293 (po), 294 (po) zápisnice č. 
9/2003 operatívnej komisie zo dňa 11. 3. 2003, 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 L až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu č. 258, 260, 266, 283, 287, 288, 290 
zápisnice č. 9/2003 operatívnej komisie zo dňa 11. 3. 2003, 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. 251, 279 zápisnice 
č. 9/2003 operatívnej komisie zo dňa 11. 3. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

~SíO S-9 /4f"" ~ . 
, ~ ~z ~ Ing. Stani~av VajClk 
{f fa e S ~ vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Illová/ 59356221 2.2. " ;?(j) 
,..\'1, ~ 

(po) - predbežne odsúhlasené ;.y O'IíÁ R-e."~ \'-
. 4. 
-'-
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Zápisnica č. 9/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 11. 3. 2003. 

Pritomní: Magistrát 

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

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mečárová, p. Illová, 
p. Kubica, Ing. Machová, 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 

p. Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1233, 1534, 1538, 1539, 1540, 1586, 1661, 1707,2016,2058,2099,2123 
rok 2003: 1,3,4,5, 171,205, 

245 Slovnaftská - OCH doplní chýbajúce dopravné značky Dia a E2d v križovatke so 
Závodnou ulicou podľa bodu č. 259 

246 Závodná - MÚ Podunajské Biskupice doplní chýbajúce dopravnú značku CI 2x 
v križovatke so Slovnaftskou ulicou podľa bodu Č. 259 

247 Bakošova - Bytové družstvo Podháj - vodovodná a kanalizačná prípojka (1. etapa) -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

248 Bakošova - Bytové družstvo Podháj - vodovodná a kanalizačná prípojka (2. etapa) -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

249 Bellova - Miroslav Ulehla - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

250 Glavica - Zeman, Ďuriš, Mlynár s manž. - školiace stredisko (parkovisko, spevnené 
plochy) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

251 cesta 11/505 - VW Vokswagen, a. s. - napojenie príjazdových a obslužných komunikácií 
na cestu 111505 - neodsúhlasené 

252 Vajnorská - Odborárska - Magistrát ODP - dopravné obmedzenie - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

253 Chorvátske rameno - STARZ Bratislava - cyklistická trasa pri Chorvátskom ramene 
(východná strana) - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

254 Podkolibská - Mgr. art. P. Ondrušek - napojenie inžinierskych sietí - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

255 Plynárenská - Prievozská - PPP - vodovodná prípojka pre Business - Center V -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
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256 Hrobákova - ZE, a. S., Bratislava - výmena 22 kV vedenia 4.392 - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

257 Bartoňova, Tvarožkova, Smetanova, Čelakovského - ZE, a. s., Bratislava - kabelizácia 
NN Červený kríž - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

258 Einsteinova - PPP - CONECO 2003 - dopravné značenie počas konania akcie -
odsúhlasené 

259 Slovnaftská - Závodná - Magistrát ODP - doplnenie chýbajúceho zvislého dopravného 
značenia - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

260 Diaľnica D2 (Lamačská cesta-Staré grunty) - PPP - úprava stromov pozdÍž 
komunikácie - dopravné značenie počas prác (1. etapa) - odsúhlasené 

261 Dial'nica D2 (Lamačská cesta-Staré grunty) - PPP - úprava stromov pozdÍž 
komunikácie Polianky - dopravné značenie počas prác - odsúhlasené 

262 Jesenského - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

263 Pažítková - IKORES, s. s. o., Bratislava - polyfunkčný dom (napojenie inžinierskych sietí 
II. etapa) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

264 Pažítková - IKORES, s. r. o., Bratislava - polyfunkčný dom (napojenie inžinierskych sietí 
Letapa) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

265 Spojná - Kancelária prezidenta SR, Bratislava - rekonštrukcia objektov prístavby 
Karacsonyiho paláca - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

266 Rožňavská, Vajnorská, Stará Vajnorská, Studená - PPP - prípojka plynu pre stavbu 
"Hypermarket TESCO Zlaté piesky" - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

267 H. Meličkovej - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

268 Ľ. Fullu 2x - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

269 Nejedlého 2x - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

270 Cabanova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

271 Bílikova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

272 J. Alexyho - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

273 Homolova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

274 Komárňanská - Slovnaftská - Magistrát ODP - situačný plán signalizácie - predbežne 
odsúhlasené 

275 Priehradná - Anton Uhliarik - prístupová komunikácia a parkovisko - trvalé dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

276 Mierová - MERCI Taxi, Bratislava - vyhradené parkovanie pre taxi - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené (dz) 

277 Revúcka - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

278 Sút'ažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

279 Zimná - MÚ Ružinov - vrhradené parkovanie - neodsúhlasené 
280 Sedmokrásková 2x - MU Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 

- odsúhlasené (dz) 
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281 Staré záhrady - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

282 Velehradská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

283 Nadjazd do Vajnor, Pri starom letisku - GIB - okružná križovatka - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

284 Trávna - Doprastav, a. s., Bratislava - dočasná zastávka MHD počas výstavby križovatky 
"A" (III. etapa) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

285 Košická - Metro, a. s., Bratislava - výstavba kolektoru l. etapa Košická ulica - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

286 Dostojevský rad - BVS, a. s., Bratislava - havária vodovodu - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

287 Mierová - Gagarinova - Sirius, Slovakia, a. s., Bratislava - optická sieť SLSP Prievozská 
- Rovinka II, I. etapa - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

288 Bratislavská, cesta 1/2 - Slovnaft, a. s., Bratislava - nová čerpacia stanica napojenie 
inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

289 Vajnorská - TRlGRANIT development corporation, Bratislava - výstavba elektrickej 
pópojky 22 kV pre stavbu Milenium Tower II (etapa I.) - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

290 Bratislavská, cesta 1/2 - Slovnaft, a. s., Bratislava - nová čerpacia stanica (komunikácie) -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

291 Liptovská - Ing. Erika Mozolová - pópojka kanalizácie - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

292 Pod Klepáčom - JUDr. Konôpka - plynová pópojka k rodinnému domu - dopravné 
značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

293 Boženy Nemcovej - Lukos, s. r. o., Bratislava - pópojky inžinierskych sietí - dopravné 
značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

294 Boženy Nemcovej - Lukos, s. r. o., Bratislava - trvalé dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

295 Klariská - Univerzita knižnica univerzity Komenského, Bratislava - vodovodná 
a kanalizačná pópojka - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

296 Toryská, Toplianska, Bodvianska - BVS,a. s., Bratislava - oprava kanalizačných 
I?,oklopov - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené . 

297 Cremchová - Eurotel, a. s., Bratislava - pópojka NN pópojka - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

298 Jarovce, Rusovce, Čunovo - VaK, š. p., Bratislava - odkanalizovanie obcí VI. etapa - 2. 
časť(kanalizácia Jarovce) - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

Zapísala: Illová 

dz - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 20. 3. 2003 
č.j.: MAG/2003/,fb~JiIL 

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. 3. 2003 

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. 300 - 304, 306, 308 - 310, 311 (po), 312 - 324, 326, 328 -335, 337 (po), 338 - 342, 344 - 347 
zápisnice č. 10/2003 operatívnej komisie zo dňa 18. 3. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu, 

II. súhlas! 

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. 305, 322, 327, 336 (po), 345 zápisnice č. 10/2003 operatívnej 
komisie zo dňa 18. 3. 2003, 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. 307, 327 zápisnice č. 10/2003 
operatívnej komisie zo dňa 18. 3. 2003, ktorá je eetde~ľnou súčasťou tohto listu . 

• ~ ,I:? ~{)\, 

Vybavuje: Illová 1 593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 

~.,? \ 
'.A\ 

f';" ~S \ 
/' 

In~ík 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
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Zápisnica č. 10/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 18. 3. 2003. 

Prítonmí: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODIBAIV 

ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚ Bratislava V 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mečárová, p. Illová, 
p. Kubica, 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. Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519,569, 
881,926,927,928,929,930,931, 932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 
1403,1587,1659,1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1233, 1534, 1538, 1539, 1540, 1586, 1661, 1707,2016,2058,2099,2123 
rok 2003: 171, 205, 299, 325, 343 

299 okres Bratislava I - na základe upozornenia ODI v Bratislave I listom č. p.: ORP-16-
3/DI-2003-1 zo dňa 20. 2. 2003 OCH vykoná údržbu dopravného značenie podľa príloh 
k tomuto listu 

300 Klokočova - MÚ Petržalka - zriadenie nízko napäťovej prípojky (I. etapa) - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

301 Štefanovičova - Ak DOM, s. r. o., Bratislava - rekonštrukcia a dostavba objektov -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

302 Istrijská - MÚ DNY - vjazd na parkovisko pred poštou - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

303 Istrijská - MÚ DNY - vjazd na parkovisko pred poštou - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

304 Milana Marečka (2x) - MÚ DNY - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

305 Milana Marečka - Jednota, s. d., Bratislava - komunikácie a parkovisko (supermarket 
TERNO) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

306 Hrebendova - ZE, a. S., Bratislava - elektrická prípojka pre 6 rodinných domov -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

307 Lamačská cesta - Slovenská správa ciest, Bratislava - nakladanie a odvoz drevnej hmoty 
(I. etapa) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
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308 Majerníkova - OTTO - Otto Čecha - polyfunkčný objekt (inžinierske siete) - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

309 Borovicová - BVS, a. s., Bratislava - rekonštrukcia vodovodu - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

310 Uršulínska - Nedbalova - Magistrát ODP - zmena dopravného značenia - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

311 Priehradná - MÚ Vrakuňa - prípojky inžinierskych sietí v prístupovej komunikácií pre 
rodinné domy - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

312 Zimná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

313 Komárnická - MÚ Ružinov -vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

314 Súťažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

315 Prístavná - Magistrát ODP - doplnenie dopravného značenia - trvalé dopravné značenie
odsúhlasené 

316 Drieňová - Magistrát ODP - obnova a doplnenie dopravného značenia - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

317 Hurbanovo námestie - Magistrát ODP - zastávka autobusov obhliadky mesta - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

318 Mudroňova - Magistrát ODP - zastávka autobusov obhliadky mesta - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

319 Slávičie údolie - Ing. Chajmovský - MANAG, Bratislava - prekládka slaboprúdového 
kábla - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

320 Suché mýto - Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava - optická prípojka - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

321 Ri....geleho - Rentier, a. s., Trnava - zariadenie staveniska (polyfunkčný dom) - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

322 Švabinského - Krajská prokuratúra Bratislava V - parkovisko - trvalé dopravné značenie 
- odsúhlasené 

323 Kremel'ská - GIB - rekonštrukcia Kremeľskej ulice (dažďová kanalizácia zberač "B" 
úsek Š. 60 - Š. 71) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

324 Tolstého - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

325 Ei~teinova - ODl v Bratislave V - OCH doplní dopravné značenie v oboch smeroch 
(značka "Pozor radar 60") - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

326 H. Meličkovej - Molecova - Janotova - DPB, a. s., Bratislava - osadenie zrkadla na stip 
VO - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

327 Viedenská cesta - Ei~teinova - Mss-management service, s. r. o., Bratislava -
komunikácie a spevnené plochy (Tourcentrum, Eisteinova ul.) - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 

328 Haanova - BVS, a. s., Bratislava - oprava a výmena kanalizačných poklopov - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

329 Bulíkova - BVS, a. s., Bratislava - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

330 Furdekova, Pajštúnska, Jantarová cesta - BVS, a. s., Bratislava - oprava kanalizačných 
poklopov - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

331 Lachova - BVS, a. s., Bratislava - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 



5 

332 Švabinského - BVS, a. S., Bratislava - oprava kanalizačných poklopov - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

333 Junngmanova - BVS, a. S., Bratislava - oprava kanalizačných poklopov - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

334 Tupolevova, Iljušinova - BVS, a. S., Bratislava - oprava kanalizačných poklopov -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

335 Slovinská - Bulharská - Magistrát ODP - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

336 Paprad'ová - Malstav Bratislava - prístupové komunikácie, spevnené plochy - trvalé 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

337 Záhradnícka - BVS, a. s., Bratislava - rekonštrukcia kanalizácie (úsek medzi 
Karadžičovou - Miletičovou ulicou) - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené 

338 Palisády - Spáva služieb diplomatického zboru - vyhradené parkovacie miesta počas 
výstavby - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

339 Drotárska cesta - JUDr. Dírerová - prístupová komunikácia k rodinným domom - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

340 Drotárska cesta - JUDr. Dírerová - prístupová komnnikácia k rodinným domom -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

341 Stavitel'ská - Ústav na výkon trestu - zmena dopravného značenia (osadiť B31) - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

342 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia ulice etapa V. a vb - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

343 smer Prístavný most - OD! v Bratislave V - OCH doplní dopravné značenie v oboch 
smeroch (značka "Pozor radar 60") - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

344 Červeňákova - Doming, s. r. o., - havária plynovodu - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

345 Opletalova, cesta ku tehelni - Cestprojekt - prípojka vody pre areál ZTS, a. s. - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

346 Karloveská - MÚ Karlova Ves - osadenie dopravnej značky C8 - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

347 Popradská - Plannet Pethood, s. r. o. - vyhradené parkovanie (pre veterinárnu 
ambulanciu) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

zapísala: Illová 

dz - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 28. 3. 2003 
č. j.: MAG/2003/I/5Vť9/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 25. 3. 2003 .. ] 

I.určuje . 

podl'a § 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 
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. 
348,350,355 (po), 356 - 358,359 (po), 360 - 365, 367, 368, 369 (po), 370 - 373,376 - 378, 
379 (po), 380 - 387, 389 - 395, 395 (po), 396, 397, 399, 401 (po), 402 (po), 403, 405, 406, 408-
410 zápisnice č.11/2003~ operatívnej komisie zo dňa 25. 3. 2003, 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 pozenmých 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podl'a bodu č. 359, 360, 375, 390, 398,401 (po), 402 (po), 404 (po) zápisnice č. 
11/2003 operatívnej komisie zo dňa 25. 3. 2003, 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 pozenmých 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. 353 (po), 354, 366 (po), 374 (po), 
388, 395 (po), 407 (po) zápisnice č. 11/2003 operatívnej komisie zo dňa 25. 3. 2003, ktorá je 
neoddelitel'nou súčasťou tohto listu. 

IV. nes ú h l a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu č. 349 zaplsmce 
č. 11/2003 operatívnej komisie zo dňa 25. 3. 2003, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tohto listu. 

~/' 
Ing.Sta~ík 

vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
Vybavuje: Illová/ 59356221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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-------~--~- --------- - -- -- --- - ------ ----- --------~-- -- - ------- - --- - --- -------~- -"-------------

f1~~íijFilica Č. 11/2003~ 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 25.3. 2003. ~ 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB,a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚ Bratislava V 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mečárová, Ing. Machová, Illová, p. Kubica, 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adarnkech 
kpt. JUDr. Peško 

Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 

p. Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6,7,32,77,78,206,246,348 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1233, 1534, 1538, 1539, 1540, 1586, 1661, 1707,2016,2058,2099,2123 
rok 2003: 171,205,245,299,325,343,350,351 

348 Púpavová - stanovisko OK k žiadosti obyvateľov vchodu Púpavová 51 o zabránenie státia 
motorových vozidiel pod oknami bytov; na základe vykonanej miestnej obhliadky OK 
súhlasí s osadením značiek B31 na VO 051/090 aB31 + E8c na VO 051/032 pre 
zabránenie státia vozidiel pod oknami spální bytov; realizáciu značenia zabezpečí správca 
komunikácie MÚ Karlova Ves 

349 Pri vinohradoch - stanovisko OK k žiadosti na vyznačenie priechodov pre chodcov na 
ulici Pri vinohradoch podľa priloženého situačného nákresu; OK po vykonanej miestnej 
obhliadke - Magistrát OD + ODI v Bratislave III, s vyznačením priechodov nesúhlasí, 
ulica Pri vinohradoch je komunikácia s nízkou intenzitou cestnej premávky (pešej 
i motorovej); prechádzanie peších cez vozovku je rozptýlené (nie je sústredené v mieste 
navrhovaných priechodov); priechod navrhovaný pri parcele č. 428/2 je blízko smerového 
oblúka, čím nie sú dodržané dostatočné rozhľadové pomery pre zastavenie 

350 Kadnárova - stanovisko OK k žiadosti Vladimíra Kaisera na zabránenie parkovania 
motorových vozidiel na chodníku; na základe vykonanej miestnej obhliadky OCH 
zabezpečí osadenie stÍpikov proti parkovaniu vozidiel podľa náčrtku v úseku pri 
novovybudovanom obytnom dome Hagarova 2 - 6; v ostatnom úseku nie sú zábrany 
nevyhnutné vzhľadom na existujúci súbežný chodník pri obytných domoch, ktorý môžu 
chodci užívať 

351 Záhradnícka - na základe žiadosti Výboru vlastníkov domu Záhradnícka 66 OCH osadí 7 
ks dopravných kolov v križovatke záhradnícka Zelinárska (podľa náčrtku) 

352 Radvanská - MÚ Staré Mesto - odstráni dopravnú značku B31 aj s dodatkovou tabuľkou 
na základe žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy 
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353 Vrakunská cesta - PPP - prípojka NN - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené 

354 Lamačská cesta - PPP - nakladanie a odvoz drevnej hmoty (etapa č.l) - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 

355 Agátová - PPP - záhradníctvo (ateliér záhradnej tvorby Flóra) - dočasné dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

356 Prístavná - Metro Bratislava - rekonštrukcia prístupovej komunikácie do areálu Ryba -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

357 Vajnorská - PPP - prípojka VN etapa č. I pre hypermarket TESCO - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

358 beh Devín - PPP - Národný beh Devín Bratislava (18.3.2003 predbežne odsúhlasené) -
dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

359 Banšelova - Za tehelňou - EKZ, s. r. o., Bratislava - polyfunkčný dom (cesty a spevnené 
plochy) - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

360 Rybničná - Ing. V. Karban - pekáreň (komunikácie a spevnené plochy) - trvalé dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

361 Galvaniho - Cestprojekt - rekonštrukcia plynovodu - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

362 Grosslingova - Medial - družstvo - zriadenie inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod, 
prípojka NN) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

363 Devínska cesta - Kremeľská - Magistrát OOP - návrh dopravného značenia - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

364 Korabinského - Cestprojekt - rekonštrukcia vodovodu - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

365 M. Sch. Trnavského - Magistrát OCH - presun zastávky - niky MHD - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené (ODI IV si uplatňuje záväznú podmienku v prípade 
zníženia maximálnej plynulosti dopravy, zrušenie zastávky MHD) 

366 Hradská - Slováček - bytová jednotka a autoslužby Slováček (komunikácie a spevnené 
plochy) - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

367 Fajnorovo nábrežie - Magistrát OOP - zastávka autobusov pre obhliadku mesta - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

368 Ružinovská - Magistrát OOP - umiestnenie zastávky MHD - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

369 Miletičova - Záhradnícka -Magistrát OOP - úprava CSS a tvaru križovatky - predbežne 
odsúhlasené 

370 Púpavová - Magistrát OCH - oprava schodov na Púpavovej ulici nad Karloveskou -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

371 Nábrežie arm gen. L. Svobodu - Magistrát OCH - oprava prepadu pri kanalizačnej 
šachte smer most Lafranconi - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

372 Dunajská - Medial - družstvo - polyfunkčný dom (rekonštrukcia - napojenie 
inžinierskych sietí) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

373 Na paši - Korlea, a. s., Bratislava - plynová prípojka - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

374 Hradská - Slováček - bytová jednotka a autoslužby Slováček (vybudovanie vjazdu) -
dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

375 Nad Holým vrchom - Cestprojekt - odkanalizovanie územia - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

376 Na Barine - Domov dôchodcov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 
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377 Inovecká ~ SPP, a. S., Bratislava - rekonštrukcia plynovodu - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

378 Pri kríži - Magistrát OCH - oprava zastávky MHD - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

379 Agátová - PPP - záhradníctvo a ateliér záhradnej tvorby Flóra - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 

380 Stavbárska - PPP - rekonštrukcia vodovodu - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

381 Polárna - SBD Bratislava - napojenie inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

382 Hraničná - PPP - rekonštrukcia vodovodnej prípojky pre areál Slovpap - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

383 Rajská - PPP - polyfunkčný dom (prípojka plynu) - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

384 Dobrovičova - BPS, s. r. o., Bratislava - aktualizácia vyhradených státí - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené (dz) 

385 Tobrucká - BPS, s. r. o., Bratislava - zmena dopravného značenia - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

386 Medená - BPS, s. r. o., Bratislava - zmena dopravného značenia - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

387 Štefanovičova - AK DOM, s. r. o., Bratislava - vyhradené parkovanie pre Sandal, a. s. -
dočasné dopravné značenie - odsúhlasené (dz) 

388 Lamačská cesta - PPP - nakladanie a odvoz drevnej plochy etapa č. l - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 18.3.2003 

389 Nejedlého 2x - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie
odsúhlasené (dz) 

390 Jána Jonáša - Inžiniering, a. s., Bratislava - napojenie účelovej komunikácie - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

391 Pod záhradami - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
- odsúhlasené (dz) 

392 Repašského - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

393 Kutuzovova - Ministerstvo obrany - nové dopravné značenie - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

394 Na doline - MÚ Vajnory - akcia "Vajnory na kolieskach" - dočasné dopravné značenie
odsúhlasené 

395 Brnianska - Mlynská dolina - Magistrát ODP - prestavba križovatky - predbežne 
odsúhlasené 

396 Galvaniho - GIB - dopravné značenie upravenej Galvaniho ulice - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

397 Galvaniho - GIB - dopravné značenie pri výstavbe kanalizácie od prečerpávacej stanice 
po Starú Ivánsku cestu - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

398 Dlhé diely I. - PaedrDr. Balenčík - elektrická prípojka pre novostavbu rodinného domu -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

399 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia ulice (etapa VII., VIla, VII.b) - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

400 Mýtna - Korveta - osadenie žeriavu - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
401 Galvaniho - Lindner Immobilien Slovakia, s. r. o., Bratislava - napojenie obslužnej 

komunikácie na Galvaniho ulicu - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
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402 Galvaniho - Lindner Immobilien Slovakia, s. r. o., Bratislava - napojenie obslužnej 
komunikácie na Galvaniho ulicu - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené 

403 Jaskový rad - BVS, a. s., Bratislava - rekonštrukcia kanalizácie, vodovodu a plynovodu 
(1. etapa) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

404 Astrová - Partner - Projekt, s. r. o., Bratislava - viacúčelový objekt (komunikácie, pešie 
komunikácie, parkoviská) - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

405 Hornádska - Merci-Taxi - vyhradené parkovanie pre taxi - dočasné dopravné značenie
odsúhlasené (dz) 

406 Miletičova - Merci-Taxi - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

407 Brnianska, Pražská - Magistrát ODP - vstupné podmienky pre doplnenie CSS na 
Brnianskej a Pražskej a ich koordinácia (situácia CSS Sokolská - Pražská - Stromová) -
predbežne odsúhlasené 

408 Banšelová - HSL, s. r. o., Bratislava - parkovacie boxy - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

409 Župné námestie - ALTRON, s. s., - zabezpečenie prác pre žeriav - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

410 Dostojevského rad - BVS, a. s., Bratislava - rekonštrukcia vodovodu - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

zapísala: Illová 

dz - dopravné značenie realizovať na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 3. 4. 2003 
č. j.: MAG/200311.: 4.33/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 l. 4. 2003 

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 Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu č. 
414,416,417 (po), 418, 419, 420 (po), 422, 423 (po), 424 - 426,428 - 450,452,453,455 - 458 
zápisnice č. 12/2003 operatívnej komisie zo dňa 1. 4. 2003 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 podľa bodu Č. 417 (po), 421 (po), 427, 451 zápisnice Č. 12/2003 operatívnej 
komisie zo dňa 1. 4. 2003, 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. 413, 415, 416, 454 zápisnice Č. 
12/2003 operatívnej komisie zo dňa 1. 4. 200 torá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

~«;.STO .s~ 

y.u (?[;j'1 ~ ?: f!? r!5',::y ?J 
> o ~""" ,:-... ,' » .:( .<: ~ '0 '«:::! 
,.)1') "\ ~0 
"ý %>1(4 f;.,?\§::'~" islav Va cík 

'4,R '<l t' edúci oddelenia prevádzky dopravy 
Vybavuje: Illová 1593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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------ ---- -- - --- - -- ------ ----------_ .. _._._---_._._-_._---

Zápisnica Č. 12/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa l. 4. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODI BA IV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚ Bratislava V 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mečárová, Ing. Machová, IIIová, p. Kubica, 

npor. Ing. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. SoboIič 

p. GIasa, Ing. KratochvíIová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933,1047,1237,1238,1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6,7,32,77,78,206,246,348 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1233, 1534, 1538, 1539, 1540, 1586, 1661, 1707,2016,2058,2099,2123 
rok 2003: 171,205,245,299,325,343,350,351,412,418 

411 Vajnorská - v smere do mesta za Sreznevského - ODI v Bratislave III upozorňuje cestný 
správny orgán, že na dopravnej značke D 53 je v ľavom jazdnom pruhu obmedzenie šírky 
na 2,5 m (pravdepodobne pozostatok z opravy električkovej trate) 

412 Hurbanovo námestie - OCH obnoví dopravné značenie podľa náčrtku 
413 Cesta na Senec - KÚ predložil projekt organizácie dopravy zvýšenia rýchlosti na 80 kmih 

v úseku - smer do mesta od križovatky CSS Vajnory po Coca-Colu a v smere VOllZ mesta 
od výjazdu z veľkoskladov po križovatku CSS Vajnory - odsúhlasené 

414 Kukučínova - Magistrát ODP - návrh dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

415 Trnavská cesta - PPP - obchodno - administratívne centrum - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

416 Rožňavská - Vajnorská - PPP - prestavba križovatky (prípojka kanalizácie, CSS, 
pretláčanie - VO, CSS, telefón) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

417 Jána Jonáša - PPP - obytný súbor vilových domov l. etapa - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 

418 Cesta na Červený most - Magistrát hl. m. SR Bratislavy - parkovisko - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené (zrealizuje osadenie dopravného značenia OCH) 

419 Haanova - Cestprojekt - prípoj ka vodovodu a NN - dopravné značenie počas výstavby
odsúhlasené 25.3.2003 

420 Jána Jonáša - PPP - obytný súbor vilových domov 1. etapa (záber staveniska) - dopravné 
značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

421 Jána Jonáša - PPP - obytný súbor vilových domov 1. etapa - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 
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422 Polárna - SBD Bratislava - polyfunkčný dom - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
423 Banšelova, Za tehelňou - EKZ, s. r. o., Bratislava - polyfunkčný dom - dopravné 

značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
424 Priehradná - Magistrát OCH - osadenie retardéra, 2 x B27a (40), 2 x D6c - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
425 Tomášikova - GIB - úprava Tomášikovej ulice v úseku Gagarinova - Rezedová - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
426 Silvánska - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené ( dz) 
427 Staré grunty - Inžiniersko - projektová organizácia Školských stavieb, a. s. - Bavorská 

piváreň - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
428 Popradská - Planned Pethood, s. r. o. - napojenie parkoviska na komunikáciu - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
429 K. Adlera - Žatevná - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 

značenie - odsúhlasené (dz) 
430 Považanova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené ( dz) 
431 Batkova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
432 Harmincova - M. Sch. Trnavského - STK Slovdekra - dopravné značka D43 na stípe 

VO - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
433 Polianky - Lamačská cesta - STK Slovdekra - dopravné značka D43 na stÍpe VO - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
434 Cesta na Kamzík - ST, a. S., Bratislava - rozšírenie mts - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
435 Hnilecká - MÚ Vrakuňa vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
436 Žitavská - MÚ Vrakuňa vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
437 Slatinská - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 

odsúhlasené (dz) 
438 Jedl'ová - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
439 Bebravská - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
440 Kríková - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
441 Sputniková 2x - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
442 Albrechtova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené ( dz) 
443 Solivarská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
444 Poludníková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
445 Hlavná - Ing. Valášek - elektrická prípojka - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
446 MČ Rača - MÚ Rača - cyklistické preteky Memoriál V. Ružičku - dočasné dopravné 

značenie - odsúhlasené 
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447 Námestie hraničiarov - NA! Taxi, s. r. O., Bratislava - vyhradené parkovanie pre taxi -
dočasné dopravné značenie - odsúhlasené (dz) 

448 Mamateyova - Expres Taxi - vyhradené parkovanie pre taxi - dočasné dopravné značenie 
- odsúhlasené ( dz) 

449 Parková - Magistrát ODP - zníženie rýchlosti - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
450 Tomášikova - Obilná - JON, a. s., Bratislava - úprava dopravného značenia - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
451 Milenium Tower II (pri Vajnorskej) - Trigranit dev. corp., Bratislava - výstavby 

inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
452 Jakubíkova - Reale trading company, a. s., Bratislava - vodovodná prípojka - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
453 Tehliarska - Ílová - Vavrečková - rodinný dom, úprava vjazdu - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
454 dial'nica D2 - PPP - trhanie koreňov a odvoz drevnej plochy l. etapa - dočasné dopravné 

značenie - odsúhlasené 25. 3. 2003 
455 Bridlicová - výstavba rodinného domu - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
456 Tomášikova - GIB - úprava Tomášikovej ulice v úseku Gagarinova - Rezedová -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
457 Ružinovská - SOU stavebné - umiestnenie dopravnej značky BI + E (text) na základe 

žiadosti SOU stavebného - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
458 Ul. Imricha Karvaša - Slovanská - NBS - úprava dopravného značenia - trvalé 

dopravného značenie - odsúhlasené 

zapísala: IlIová 

(dz) - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
~---~_··_~---------Primacfäine-nám. T,-P-:-O-:--Box -f92~-8T499-tmllisraV~n--~~-·_··~-~···_----

VEC 

Bratislava dňa: 9. 4. 2003 
č. j.: MAG/2003/,93S"6/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. 4. 2003 

1. 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. 
463 ~ 477, 4 78 (po), 4 79 ~ 491, 492 (po), 493 ~ 496, 497 (po), 498 (po), 499 (po), 502 (po), 503 
~ 507, 509 - 516 zápisnice č. 13/2003 operatívnej komisie zo dňa 8. 4. 2003 ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

Il. 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. 500 (po), 50 l (po), 507, 508 zápisnice č. 13/2003 operatívnej 
komisie zo dňa 8. 4. 2003, 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. 487, 488, 495, 503 zápisnice č. 
13/2003 operatívnej komisie zo dňa 8. 4. 2003, 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. 462 zápisnice 
č. 13/2003 operatívnej komisie zo dňa 8. 4. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Illová 1 593 56 221 

(po) ~ predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 13/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 8. 4. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODI BA IV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚ Bratislava V 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mečárová, Ing. Machová, Illová, p. Kubica, 
mjr. Ing. Lechner 
mgr. npor. Vrbík 
npor. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
mDr. Sobolič 

p. Glasa 

rok 2002: 147,155,156,157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660, 1666, 1667, 1668, 1706, 1772,2015, 
rok 2003: 6,7, 32,77, 78, 206, 246, 348 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1233, 1534, 1538, 1539, 1540, 1586, 1661, 1707,2016,2058,2099,2123 
rok 2003: 171,205,245,299,325,343,350,351,412,418,459,461,465,514 

459 Einsteinova - Viedenská cesta - OCH v smere od Incheby posunutie stop čiary 2,5 m pred 
návestidlo CSS 

460 Pribinova - KDI KR PZ v Bratislave žiada vyriešiť dopravnú situáciu v priestore: zjazdová vetva 
Starý most - objekt MV SR na Pribinovej ulici. V tomto priestore dochádza k častému 
protiprávnemu odbočovaniu vľavo do križovatky Pribinova - Dostojevského rad zo strany vodičov 
idúcich po zjazdovej vetve. KDI odporúča na tento účel použiť pozd!žny vodiaci prah 

461 Pri kríži - stanovisko OK k žiadosti Rodičovskej rady ZŠ Pri kríži o zníženie rýchlosti na 40 km/h 
a súčasne osadenie spomaľovacích prahov pri priechodoch pre chodcov; OK s umiestnením prahov 
a obmedzením rýchlosti na 40 km/h na miestnej komunikácii II. triedy v trase MHD nesúhlasí; pre 
upozornenie na zvýšený pohyb detí OCH vyznačí podľa náčrtku obojsmerne 2 x nápis "ŠKOLA" 
pred priechodmi pre chodcov v križovatke s Homolovou ulicou a v smere jazdy k Štepnej osadí 
(preloží) značku D6a tesne pred priechodom pre chodcov; taktiež v smere jazdy k Štepnej pred 
priechodom pre chodcov pred zastávkou MHD "Štepná" zdemontuje nadbytočnú značku All na 
VO č. 055/011 

462 Hurbanovo námestie - BPS, s. r. o., Bratislava - vyhradené parkovanie - OK nesúhlasí 
s parkovacími miestami v križovatkovom priestore 

463 Hotel DANUBE - Intertour, a. s. - úprava parkoviska - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 1. 
4.2003 

464 Májkova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
(dz) 

465 Palisády - MÚ Staré Mesto - zabránenie parkovaniu vyznačenie dopr. zn. V13, vyznačí OCH -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

466 Sasinkova - MÚ Staré Mesto - parkovanie na chodníku - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
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467 

468 

469 
470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 
479 
480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 
488 

489 

490 

491 

492 

493 

494 
495 

Blumeutálska - MÚ Staré Mesto - zabránenie parkovaniu vyznačenie dopr. zn. VB - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 
Rigeleho - Paulíuyho - MÚ Staré Mesto - zabránenie parkovaniu; vyznačenie dopr. zn. VI2a 2x -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
Františkáuska - MÚ Staré Mesto - osadenie zábran - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
Kozia - MÚ Staré Mesto - zabránenie parkovaniu; vyznačenie dopr. zn. V 13 - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 
Komenského námestie - MÚ Staré Mesto - zdemontovať dopravnú značku bez náhrady (podl'a 
náčrtku) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
Slávičie údolie - MÚ Staré Mesto - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 
Námestie SNP - Cestprojekt - optická prípoj ka pre Slovenskú sporiteľňu - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 1.4. 2003 
Námestie 1. mája - Cestprojekt - oprava vodovodnej arma!úrnej šachty - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené l. 4. 2003 
Novosvetská - Cestprojekt - rekonštrukcia plynovodov - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené l. 4. 2003 
Galvaniho - Cestprojekt - v úseku Ivánska cesta - Rožňavská (prekládka vodovodné potrubie DN 
800 a DN 1200, prekládka kanalizácie a plynu) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
Červeňova - Ing. Blaškovič - novostavba garáže - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 
Palisády - Šulekova - Magistrát ODP - signalizačný plán - predbežne odsúhlasené 
Vazovova - Magistrát ODP - umiestnenie zábran - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
Komárovská - Jaroslav Koller - kanalizačná prípojka - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 
Červeňova - Ing. Blaškovič - výstavba vjazdu k Červeňovej 8 - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 
Liptovská - Ing. Mozolová - rodinný dom (prípojka kanalizácie) - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 
Ulica I. Bukovčana, J. Poničana - ICl, s. r. o., Bratislava - bytový objekt (inžinierske siete) -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
Nové záhrady - ZSE, a. s., Bratislava - výstavba rozvodov 2 x VN a NN - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 
Podunajská - VAKANT, s. r. o. - prípojka plynu - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 
Galvaniho - Cestprojekt - rekonštrukcia plynovodu - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 
Lamačská cesta - Polianky - Magistrát ODP - úprava signalizácie - odsúhlasené 
Pražská - PPP - vyhradené parkovanie (pre nadáciu mládeže Slovenska)- dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené (dz) 
Drotárska - ST, a. s., Bratislava - rozšírenie mts - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 1. 4. 2003 
Panónska cesta - MÚ Petržalka - prepojenie železničnej stanice Petržalka a Starého Mesta -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
Mlynské nivy - Marianum - vyznačenie parkovacích boxov vo dvornom trakte - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 
Jantárová - Bosákova - Magistrát ODP - úprava vodorovného dopravného značenia - trvalé 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
Špitalská, Rajská - BVS, a. s., Bratislava - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie 
Eočas výstavby - odsúhlasené 
Stúrova - DPB, a. s. - rekonštrukcia električkovej trate - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
Viedenská cesta - Prístavuý most - Slovenská správa ciet - výstavba diaľnice D6l (uzávierka 
Májovej ulice. Pri Seči, Klokočova, Májová, Dolnozemská, Getinngova) - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 
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496 Žabotova - ŽSR, Bratislava - kanalizačná prípojka - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

497 Saratovská - Drobného - Magistrát ODP - cestná svetelná signalizácia - predbežne odsúhlasené 
498 Rastislavova - ŠUKL - prístavba v areáli ŠUKL na Kvetnej - dopravné značenie počas výstavby -

predbežne odsúhlasené 
499 Rastislavova - ŠUKL - prístavba v areáli ŠUKL - trvalé dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
500 Námestie SNP - ŽP - Invest, s. r. o., Bratislava - spevnené plochy 2. P - trvalé dopravné značenie 

- predbežne odsúhlasené 
501 Námestie SNP - ŽP - Invest, s. r. o., Bratislava - spevnené plochy 1.P - trvalé dopravné značenie

predbežne odsúhlasené 
502 Námestie SNP - ŽP- Invest, s. r. o., Bratislava - spevnené plochy l. NP - trvalé dopravné značenie 

- predbežne odsúhlasené 
503 Trnavská cesta - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
504 Sklenárova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

(dz) 
505 Jašíkova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené (dz) 
506 Učitel'ská - Comeron, s. r. o. - kanalizačná a vodovodná prípojka (I. a II. etapa) - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
507 Trnavská cesta - ZSE, a. s., Bratislava - výmena 22 kV - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
508 Panónska cesta - CU Properties - spevnené plochy a komunikácie (City university Bellevue) -

trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
509 Palisády - Magistrát ODP - návrh dopravného značenia - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
510 Stará vinárska - Magistrát ODP - zastávka vyhliadkových autobusov - trvalé dopravné značenie 

- odsúhlasené 
511 Radlinského - DPB, a. s. - havarijná oprava káblov na električkovej trati - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
512 Dunajská - Tatra Real- vyhradené parkovacie miesta pred objektom - trvalé dopravné značenie

odsúhlasené 
513 Palisády, Šulekova - Správa služieb diplomatického zboru - prípoj ka inžinieskych sietí -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
514 Mudroňova - Zámocká - Ing. Skýva - miesto pre vyhliadkový autobus dopravné značenie osadí 

OCH - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
515 Rajská - Bratislavská teplárenská, a. s., Bratislava - oprava horúcovodu; rozvod Kyjev - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
516 Sliačska - Stavinvest - kanalizačná prípojka - dopravné značenie počas výstavby- odsúhlasené 

zapísala: IIlová 

(dz) - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
-----~-PrlmaCiaTŕ1EnlälTf:l,-p-.-o:-Box T92-;--gl4-991Iratislava -1-- -----------

Bratislava dňa: 23. 4. 2003 
č. j.: MAG/20031191tz/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 15.4.2003 

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. 
519 - 523,525 - 538, 540, 541, 542 (po), 543 - 560,562,564 - 567,568 (po), 569 (po), 570 -
574 zápisnice č. 14/2003 operatívnej komisie zo dňa 15. 4. 2003, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto listu, 

II. súhlaSÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. opremávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu č. 524, 525, 539, 541, 551 (po), 563, 568 (po), 569 (po), 570 
zápisnice č. 14/2003 operatívnej komisie zo dňa 15. 4. 2003, 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 1. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu č. 521, 525, 526, 563 zápisnice č. 
14/2003 operatívnej komisie zo dňa 15.4.2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Illová 1 593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 14/2003 

ZO zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 15. 4. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODI BA III 
ODI BA IV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚ Bratislava V 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mečárová, Ing. Machová, Illová, p. Kubica, 
npor. Ing. Kubaljak 
mgr. npor. Vrbík 
npor. Ing. Ondrej ec 

kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 

p. Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660, 1666, 1667, 1668, 1706, 1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540,2058, 
rok 2003: 171, 299, 325, 343, 350, 351, 412, 418, 459, 461, 465, 514, 518, 

517 Brnianska - Lamačská cesta - DPB, a. s. a ODI v Bratislave I žiada GIB vyznačiť bus 
pruhy a zvislé dopravné značenie pred križovatkou bus pruh 

518 ODI v Bratislave I, ODI v Bratislave II, OD! v Bratislave IV, ODI v Bratislave 
V žiadajú OCH o osadenie dopravných značiek Bl8 (cyklista - traktor), na výjazdoch na 
most Lafranconi a Prístavný most; osadiť dopravnú značku BIO (zákaz vjazdu cyklistov) 
na Starý most a na výjazdy Nového mosta; je potrebné cyklistov smerovať na existujúce 
cyklotrasy osadením (navigačného) informatívneho dopravného značenia 

519 Lamačská cesta - PPP - cesta na Červený most a ulica K Železnej studienke; 
rekonštrukcia budovy (prípoj ka vodovodu) - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

520 Viedenská cesta - Olympia, v. o. s. - obnova budovy (napojenie inžinierskych sietí) -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 8. 4. 2003 

521 Rožňavská - Vajnorská, Cesta na Senec - Zlaté piesky - PPP - prestavba križovatky 
Rožňavská - Vajnorská 2. etapa, úprava križovatky cesta na Senec - Zlaté piesky -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

522 Kazanská - Uzbecká - Magistrát ODP - úprava zvislého dopravného značenia - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

523 Stálicová - MÚ Ružinov - úprava parkovacích miest - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

524 Šustekova - Dolnozemská cesta - BVS, a. s. - vodovod DN 200 - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 
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525 Rožňavská - ST, a. s. - rozšírenie mts II. stavba - dopravné značenie počas výstavby
odsúhlasené 

526 Rybničná (okružná križovatka) - GIB - dopravné značenie počas predčasného užívania 
okružnej križovatky - odsúhlasené 8. 4. 2003 

527 J. C. Hronského - MÚ Nové Mesto - priechod pre peších a spomal'ovací prah - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

528 Bardošova - MÚ Nové Mesto - výstavba zábradlia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

529 Vajnorská - Matičná - BVS, a. s. - napojenie na zberač - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

530 Lipského - MÚ Dúbravka - zákaz vjazdu, státia a vyhradené parkovanie - trvalé dopravné 
značenie a dočasné dopravné značenie - odsúhlasené (dz) 

531 Bazovského - MÚ Dúbravka - zjednosmernenie časti ulice - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

532 Osuského - Magistrát OCH - oprava komunikácie - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

533 Panonská cesta - Magistrát OCH - oprava komunikácie - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

534 Pribinova - Magistrát ODP - zjazdová rampa zo Starého mosta (úprava dopravného 
značenia - Klemmfix) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

535 Hroboňova - Magistrát ODP - úprava dopravného značenie - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

536 Podunajská - ST, a. s. - rozšírenie mts - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
537 Jelenia - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
538 Medená - MÚ Staré Mesto - uzávierka ulice - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
539 Jamnického - Stavo ing, s. r. o. - terasový bytový dom (komunikácie, parkoviská) - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
540 Košická - Metro, a. s. - dopravné značenie počas výstavby; Košická ulica II. etapa -

odsúhlasené 
541 Adámiho - MÚ Karlova Ves - havária sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
542 Nejedlého - BAT, a. s. - sekundárne rozvody a OST 974 - dopravné značenie počas 

výstavby predbežne odsúhlasené 
543 Svoradova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
544 Palisády - Magistrát ODP - návrh dopravného značenia (turistické autobusy) - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
545 Karpatská - A TI, s. r. o. - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
546 Sliačska - ST, a. s. - rozšírenie mts Sliačska - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
547 Račianske mýto - Magistrát ODP - úprava dopravného značenia na Legionárskej ulici -

trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
548 Rôntgenova - UNITEAM TRADE, s. r. o., Ivanka pri Dunaji - rekonštrukcia 

Autorizačného centra Slovenska - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
549 Dunajská - Lazaretská - CBCI, s. r. o., Bratislava - výstavba polyfunkčného objektu -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
550 Kollárovo námestie - Karin taxi - vyhradené parkovanie pre taxi - dočasné dopravné 

značenie - odsúhlasené (dz) 
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551 Dunajská - RPS Slovakia, s. r. o. - rozšírenie existujúceho plateného parkoviska - trvalé 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

552 Hradné údolie - SPP, a. s., Bratislava - rekonštrukcia plynovodu - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

553 Stará Vinárska, Francúzkych partizánov - SPP, a. s., Bratislava - rekonštrukcia 
plynovodov - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

554 Dostojevského rad - Lazaretská - BVS, a. s., Bratislava - oprava vodovodnej 
arrnatúmej šachty DN 400/400 - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

555 Havlíčkova - ST, a. s., Bratislava - telefónna prípojka - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

556 Bakošova - MÚ Lamač - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

557 Dunajská - Lazaretská - ULYSSES, a. s., Bratislava - oprava fasády (lešenie) - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 

558 Pol'ná - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz2 

559 Mikulašská - Zidovská - Investment CI, s. r. o. - prípojka plynu a nízkeho napätia -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

560 Král'ovské údolie - F. Gašparík - vybudovanie parkovacej zábrany (vjazd do dvora) -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

561 Staromestská - PPP - informatívne dopravné značenie pre hotel IBIS na Zámockej 38 -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené (hlavným mestom neurčené) 

562 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia ulice III. etapa (úsek Fialkové údolie - Hummelova 
sever) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

563 Viedenská cesta - Divadlo Aréna - spevnené plochy a odstavné státia - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

564 Škultétyho - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov I. etapa - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 8. 4. 2003 

565 Banskobystrická - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov I. etapa - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 8. 4. 2003 

566 Mamateyova - MERCI taxi - vyhradené parkovanie pre taxi - dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené (dz) 

567 Poštová - MÚ Staré Mesto - osadenie dopravných kolov - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

568 Kollárova - Družstvo VRD - rodinné domy (komunikácie) - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 

569 Kollárova - Družstvo VRD - rodinné domy (komunikácie) - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

570 Údernícka - ACORD, s. r. o., Bratislava - kancelárske priestory firmy ACORD 
(komunikácie a spevnené plochy) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

571 Ferienčíkova, Konventná, Panenská, Štetinova - BVS, a. s., Bratislava - oprava 
kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

572 Kozia, Pilárikova - BVS, a. s., Bratislava - oprava kanalizačných poklopov - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

573 Mlynské luhy - Ing. Hlavatý - plynová prípojka pre rodinný dom - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

574 HavlÍčkova - Ing. Ružanský - dvojgeneračná vila (zariadenie staveniska) - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 

zapísala: IIlová 
(dz) - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 5. 5. 2003 
č. j.: MAG/2003~O 0 Y.J/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. 4. 2003 

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. 
578,579,581 - 591, 593 - 596,597 (po), 599, 600 (po), 601 - 604, 607 (po), 608 (po), 609-
614,616,618,619,621 - 640,641 (po), 642 - 652 zápisnice Č. 15/2003 operatívnej komisie zo 
dňa 29. 4. 2003, 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. 591, 597 (po), 598, 605 (po), 607 (po), 617, 620, 641 (po), 645 
zápisnice č. 15/2003 operatívnej komisie zo dňa 29. 4. 2003, 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 L až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 580,581, 590, 592, 598, 605 (po), 
606, 614, 615, 635, 650 zápisnice Č. 15/2003 operatívnej komisie zo dňa 29. 4. 2003, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. SR 

~O ~ ~ 
j~l-;; A6-. w -,t.(f) /- ľ.'.1 ~ . 'k ''Z'-~ ii r;: Ing. Stams av VaJcI 
7.ľ..~ r8~' edúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Illová/ 59356 221 )~'l\tSK~: 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 15/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 29. 4. 2003. 

Prítonmí: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODI BA IV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚ Bratislava V 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing, Mečárová, Ing. Machová, Illová, p. Kubica, 
mjr. Ing. Lechner 
mgr. npor. Vrbík 
npor. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 

p. G\asa 

rok 2002: 147,155,156,157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660, 1666, 1667, 1668, 1706, 1772,2015, 
rok 2003: 6,7,32,77,78,206,246,348 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 2058, 
rok 2003: 171,299,325,343,350,351,412,418,459,461,465,514, 518, 575, 576, 577 

575 Račianske mýto - ODP žiada OCH osadiť dopravnú značku B31 na Radlinského ulici 
v smere do centra hneď za priechodom pre chodcov 

576 Tomášikova - ODP žiada OCH odstrániť kríkový porast cca IDO m v priestore od pošty 
ku križovatke Tomášikova - Trnavská cesta pre lepší rozhľad 

577 Karadžičova - Krížna - ODP žiada OCH opraviť zábradlie pri budove bývalej stanice 
konskej železnice 

578 Súbežná - Ing. Glatz - osadenie dopravných prahov - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

579 Karpatská, Dobšinského - UPC Slovensko - pokládka siete KDS - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

580 Trnavská cesta - WIGRO TRADE CENTER, a. s. - plynová prípojka - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

581 Cesta na Senec - Pri mlyne - ODP - úprava signálnych plánov - odsúhlasené 
582 Banšelova - M - Stavoservis - prípojky inžinierskych sietí (hromadné garáže, občianska 

vybavenosť) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
583 Ul. Janka Alexyho - Magistrát ODP - priechod pre chodcov - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
584 Nábrežie gen. Ľ. Svobodu - Magistrát OCH - oprava prepadu pri kanalizačnej šachte 

(smer Lafranconi) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
585 Pri kríži - Magistrát OCH - oprava zastávky MHD - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
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586 M. SCH. Trnavského - Magistrát OCH - oprava niky MHD - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

587 Prievozská - Turčianska - ST, a. s. - pokládka HOPE rúr pre optický kábel - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

588 Smrečianska, Ľadová, Beskydská - Cestprojekt - prípojka VN - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

589 Suché mýto - Cestprojekt - demontáž žeriava - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
590 Žitná, Stolárska, Remeselnícka, Hrušková - ST, a. s. - rozšírenie mts - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
591 Eisnerova - Correct beton, s. r. o. - úprava vjazdu do areálu Ligneta - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
592 Cesta 1/2 - ODI v Bratislave V - osadenie dopravných značiek Al6 - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
593 Štúrova - BPS, s. r. o. - aktualizácia vyhradených parkovacích miest - dočasné dopravné 

značenie - odsúhlasené 
594 Segnerova - MÚ Karlova Ves - zjednosmemenie ulice - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
595 Adámiho - MÚ Karlova Ves - zamedzenie vjazdu a parkovanie motorových vozidiel na 

chodníkoch a terase Jurigovo námestie - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
596 Rusovce - BVS, a. s. - odkanalizovanie obcí III. etapa - 1. časť dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
597 Galvaniho - Hombach Immobilien SK- BW, s. r. o. - napojenie areálov Hombach a Ikea -

dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
598 Rožňavská - AWT IMMO, a. s. - doplnenie parkoviska a výstavná plocha - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
599 Prievozská - PPP - asanácia objektov 1. etapa - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
600 Páričkova - PPP - nadstavba obytného domu - statická doprava - trvalé dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
601 Studená - PPP - prestavba ulice Studená l. etapa - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
602 Záhradnícka - LIMEX SK, s. r. o. - vyhradené státia - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
603 Námestie SNP - Magistrát OOP - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné značenie 

- odsúhlasené 
604 Nábrežie arm. gen. L. Svobodu - Magistrát OOP - obnova dopravného značenia - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
605 Rožňavská - SPD, s. r. o. - pripojenie komunikácie (obchodného centra) - trvalé dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
606 Bratislavská - Slovnaft, a. s. - čerpacia stanica (komunikácie) - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
607 Dunajská - Dunajská investičná, s. r. o., Šamorín - komunikácie - trvalé dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
608 Dunajská - PPP - polyfunkčný objekt - dočasné dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
609 Hanácka - ST, a. s. - rozšírenie mts zmena č.l - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
610 Šulekova - ST, a. s. - mts Šulekova (Šulekova, Holubyho, Červeňova) - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
611 Šulekova - ST, a. s. - rozšírenie mts II. stavba (Bradlianska, Zrínskeho) - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
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612 Junácka - Cestprojekt - prekládka kanalizačnej prípojky a plynovej (športovo -
penzionový dom Platan) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

613 Na Revíne - Cestprojekt - rodirmý dom (prípoj ka vodovodu, kanalizácie, plynu a NN) -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

614 Rybničná, Pri starom letisku - Cestprojekt - okružná križovatka (zmena) - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

615 Cesta 11/505 - PPP - vjazd a parkoviská VW (komunikácie a spevnené plochy) - trvalé 
dopravné značenie (doplnenie) - odsúhlasené 

616 Sút'ažná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

617 Miletičova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

618 Sinokvetná - Hraničná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené (dz) 

619 Romanova - Osuského - Magistrát ODP - vodorovné dopravné značenie - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

620 Volkswagen - Volkswagen - andoky pre JIT kamióny (dopravné značenie) - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

621 Staré záhrady 2x - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

622 Velehradská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

623 Albrechtova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

624 Sklenárova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

625 Radarová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

626 Cesta na Klanec - Magistrát ODP - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

627 Vajnorská - Matador, a. s., Púchov - reklama firmy matador - dočasné dopravné značenie 
- odsúhlasené 

628 Zochova - Magistrát ODP - zmena organizácie dopravy - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 15. 4. 2003 

629 Junácka - ICT ISTOCONTI, a. s. - prekládka káblov ST (športovo - polyfunkčný objekt 
Platan) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

630 M. Marečká - MÚ Devínska Nová Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené (dz) 

631 Panonská cesta - Ševčenkova - Magistrát ODP - úprava signálneho plánu - odsúhlasené 
632 Pluhová - S. O. F. Herceg, s. r. o. - polyfunkčný dom - inžinierske siete - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
633 Kríková - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
634 Tolstého - AMN Stav, s. r. o. - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
635 Prievozská, Mierová, Bajkalská - Sirius Slovakia, a. s. - optická sieť SLPS Prievozská -

Rovinka II, II. etapa - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 24. 4. 2003 
636 Kukučínova - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 15.4.2003 
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637 Majerníkova - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

638 M. Marečka, Ivana Bukovčana - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

639 Hany Meličkovej - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

640 Kutuzovova - SOFTEC, s. r. o. - parkovisko - dopravné značenie počas výstavby + trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

641 Pribinova - MPS - spevnené plochy (parkovisko) - trvalé dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

642 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia ulice etapa V.- V. c (uzávierka Búdkovej ulice v úseku 
Broskyňová - Slávičie údolie) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

643 Vrančovičova - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

644 Remeselnícka - PPP - napojenie inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby
odsúhlasené 

645 Lamačská cesta - Ing. Tomčík - dočasný výjazd z parcely - dočasné dopravné značenie
odsúhlasené 

646 Pod Zečákom - L YPEX, s. r. o. - napojenie vodovodnej prípojky - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

647 Martinengova - JUDr. Kaliňák - vyhradené parkovisko - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

648 Grosslingova - Techmontstav, s. r. o. - výstavba inžinierskych sietí - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

649 Metodova - Belar - Group, a. s. - prístupová komunikácia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

650 Rača - MÚ Rača - Račianske hody , uzávierka časti Rustaveliho a Detvianskej ulice -
dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 22. 4. 2003 

651 Na medzi - MÚ Rača - rekonštrukcia komunikácie - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 22. 4. 2003 

652 Banskobystrická - Vojenská polícia - slávnostná vojenská prísaha - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 17.4.2003 

zapísala: Illová 

(dz) dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 9. 5. 2003 
č. j.: MAGI2003IJ1&ťJ>lIL 

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. 5. 2003 

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. 
653,654,655 (po), 657 - 663,665,666 (po), 667 - 674,675 (po), 678, 679 (po), 680 (po), 681 
(po) zápisnice Č. 16/2003 operatívnej komisie zo dňa 6. 5. 2003 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. 677 zápisnice Č. 16/2003 operatívnej komisie zo dňa 6. 5. 2003, 
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. 656, 664, 670, 671, 676, 677 
zápisnice Č. 16/2003 operatívnej komisie zo dňa 6. 5. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu. 

Vybavuje: IIlová 1 593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 

y () 
'!!f0 t:~-, !ll. kh-~ 
:::: S i:::;':::,', « _I Ing.\stanislav Vajcík 
~~ (Y'\.-;J ,!f/:.." dúcí oddelenia prevádzky dopravy 
'ý ~Ic "~,,),,,..I.I 

A Rt: ~~ 
·4. 
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Zápisnica Č. 16/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 6. 5. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODI BA IV 
ODIBA V 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚ Bratislava V 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mečárová, Ing. Machová, IlIová, p. Kubica, 
mjr. Ing. Lechner 
mgr. npor. Vrbík 
npor. Ing. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 

p. GIasa 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660, 1666, 1667, 1668, 1706, 1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540,2058, 
rok 2003: 171,299,325,343,350,351,412,418,459,461,465,514,518,575,576,577 

653 Krčméryho - Ing. Sobotka CSc. - prípojka nízkeho napätia k rodinnému domu -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

654 Špitálska - Spoločenstvo - výstavba plynovej kotolne s vybudovaním plynovej prípojky -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

655 Dostojevského rad - Magistrát ODP - dostavba Dostojevského radu v úseku Pribinova -
Klemensova - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

656 Viedenská cesta - Prístavný most - Doprastav, a. s. - diaľnica D 61 L etapa - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

657 Donská - BVS, a. s. - prípoj ka kanalizácie a plynu nad Donskou ulicou - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

658 Karadžičova - Magistrát ODP - umiestnenie zastávok MHD a SAD - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

659 KÍzavá - Ing. Kopecký - prípojka kanalizácie - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

660 Kolárska, Heydukova, Námestie SNP - Hospital Rehola s. Jána - doplnenie existujúceho 
dopravného značenia - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

661 Dunajská - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

662 Nábrežie arm. gen. L. Svobodu - Belux, s. r. 0.- parkovanie pre účastníkov konferencie 
v čase 22. 5. 2003 - 23.5.2003 - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 



663 

664 

665 

666 

667 

668 

669 

670 

671 

672 

673 

674 

675 

676 

677 

678 

679 

680 

681 
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Ul. Janka Alexyho - Magistrát ODP - zastávka MHD - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 
Lamačská - Brnianska - Magistrát ODP - zriadenie tretieho pruhu v smere do centra -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
Štepná - PPP - zmena využitia objektu (stavba garáže) - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 
Kysucká, K Železnej studničke - Collegium, s. r. o. - prípojky inžinierskych sietí -
dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
~'re:l4?,w-:" MÚ Staré Mesto - zmena vodorovného dopravného značenia - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 
Šoltésovej - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 
Cesta na Klanec - Roman Nemček - zriadenie kanalizačnej prípojky - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 
Račianska - DPB, s. s. - oprava koľajového zvršku pri Kraskovej ulici - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 
Račianska - DPB, a. s. - oprava koľajového zvršku pri Kominárskej ulici - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 
Jašíkova - MU Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 
Staré záhrady (2x) - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 
Svoradova - ST, a. s. - rozšírenie mts II. stavba - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 
Dunajská - Borároš, s. r. o. - polyfunkčný objekt Dunajská 31 - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 
Einsteinova - ŽSR - opravné práce na železničnom zvršku železničné úrovňového 
priecestia v žkm 16, 053 Starohájska ulica - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené h: {1m\\\ h~ (~ 
Trnavská cesta - Slovimex Obchody, s. r. o. - parkoviská, komunikácie, chodníky 
(obchodno - administratívne centrum, Trnavská cesta) - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 
Galvaniho - Hombach Immobilien SK - BW, s. r. o. - premostenie Galvaniho ulice -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 7. 5. 2003 
Kvačalova - Ing. Morávek, CSc. - riešenie parkovania pre nadstavby objektov - trvalé 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
Kvetná - Ing. Morávek, CSc. - riešenie parkovania pre nadstavby objektov - trvalé 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
Koceľova, Kvetná - Ing. Morávek, CSc. - riešenie parkovania pre nadstavby objektov -
trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

zapísala: Illová 

(dz) dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 
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VEC 

Bratislava dňa: 15. 5.2003 
č.j.: MAGI2003~OOoUIL 

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 13.5.2003 

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. 
688,691,692,693 (po), 694 - 696,697 (po), 698 -705, 706 (po), 707, 708 (po), 709, 710 (po), 
711 - 713,714 (po), 715 (po), 716 -719,720 (po), 721 - 729 zápisnice č. 17/2003 operatívnej 
komisie zo dňa 13. 5. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasi 

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. 689, 690, 706 (po), 707, 725 zápisnice Č. 17/2003 operatívnej 
komisie zo dňa 13. 5.2003, 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 L až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 689, 690, 694, 702, 730, 731 
zápisnice Č. 17/2003 operatívnej komisie zo dňa 13. 5. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu. 

Vybavuje: Illová / 593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 17/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 13. 5. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODI BA III 
ODI BA IV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚ Bratislava V 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mečárová, Ing. Machová, Illová, p. Kubica, 
mjr. Ing. Lechner 
Mgr. npor. Vrbík 
npor. Ing. Ondrejec 

kpt. mOr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 

p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660, 1666, 1667, 1668, 1706, 1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540,2058, 
rok 2003: 171,299,325,343,350,351,412,418,459,461,465,514, 518, 575, 576, 577, 683, 684, 685, 
686,687, 

682 KDI KR PZ v Bratislave žiada o zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
spojazdnením opravovaných častí vozovky (napr. prekrytím) v čase mimo pracovnú 
činnosť a počas tuhnutia zmesí(požiadavka sa vzťahuje na "ZAKOS") 

683 Hradská - KDI KR PZ v Bratislave žiada OCH vyznačiť priechod pre chodcov 
s osadením dopravných značiek D6a v oboch smeroch pri kvetinárstve (podľa náčrtku) -
odsúhlasené 

684 Einsteinova - ODI v Bratislave V žiada OCH o výmenu dopravnej značky Cl za 
dopravnú značku C2 na výjazdovej vetve z Einsteinovej (od svetelnej signalizácie) na 
Nový most (oproti Auparku) 

685 Saratovská - ODI v Bratislave IV žiada OCH preložiť dopravnú značku D53 a obnoviť 
vodorovné dopravné značenie (podľa náčrtku) - trvalé dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

686 Cintorínska - MÚ Staré Mesto žiada OCH obnoviť priechod pre chodcov (podľa náčrtku) 
687 Kamenné námestie, Dunajská, Kollárovo námestie, Obchodná, Vysoká, Moskovská -

ODI v Bratislave I žiada OCH a MÚ Staré Mesto urýchlene odstrániť nedostatky na 
dopravnom značení v okrese Bratislava I (podľa priloženej fotodokumentácie) 

688 Kopčianska - M - PROFEX, s. r. o. - prípojka STL plynu a kanalizácie - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

689 Vrakunská cesta - PPP - 4S PH ESSO (úprava dopravného značenia) - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 
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690 Rožňavská - Vajnorská - PPP - napojenie na Rožňavskú ulicu 1. etapa (prestavba 
križovatky) - odsúhlasené 

691 Dunajská - Páričkova - Cestprojekt - optická sieť SLSP Dunajská - Páričkova -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 6. 5. 2003 

692 Kultúrna - Ing. Minaroviech - záber chodníka - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

693 Záhradnícka - NBS - vjazd do objektu na Záhradnícka 153 - trvalé dopravné značenie
predbežne odsúhlasené 

694 Studená, Cesta na Senec - PPP - uzávierka Studenej ulice (prestavba križovatky 
Rožňavská - Vajnorská) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

695 Brigádnická - PPP - prípojky inžinierskych sietí - 1. etapa - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

696 Šulekova - COMERON, s. r. o. - kanalizačná prípoj ka 1. etapa - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

697 Záhradnícka - NBS - vjazd do objektu na Záhradníckej 153 - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

698 Jasovská, Turnianska - MÚ Petržalka - dopravné opatrenia vo vnútrobloku - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

699 Bzovícka - MÚ Petržalka - osadenie dopravných kolov 3x - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

700 Strojnícka - Ing. Lunter - vodovodná prípoj ka - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

701 Hodžovo námestie - Magistrát OCH - oprava zastávky MHD - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

702 Vrakunská, Popradská, Gagarinova - Cestprojekt - optická sieť SLSP Prievozská -
Rovinka II"III. etapa - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

703 Baltská - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

704 Hronská, Bodrocká - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

705 Bajzova, Palkovičova, Stodolova - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

706 Opletalova - AKTIVA, n. o. - polyfunkčný objekt (chránené bývania, komunikácie 
a spevnené plochy) - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

707 KaštielŠka - BAUMIDA INVEST, s. r. o. - polyfunkčný dom - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

708 Záhradnícka - Cestprojekt - rekonštrukcia kanalizácie - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

709 Krmanova - O. Zirnka - rekonštrukcia a prístavba rodinného domu (prípojky 
inžinierskych sietí) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

710 Vápencová - MÚ Devínska Nová Ves - odvodňovací rigol - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 

711 Vysoká - PALKA - polyfunkčný objekt - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
712 Učitel'ská - COMERON, s. r. o. - kanalizačná a vodovodná prípojka (obnova platnosti z 

8. 4. 2003) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
713 Grosslingova - SZRB , a. s. - oplotenie a prípojky inžinierskych sietí (polyfunkčný dom) 

- dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
714 Opletalova - AKTIVA, n. o. - polyfunkčný dom (chránené bývanie) - dopravné značenie 

počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
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715 Vápencová - MÚ Devínska Nová Ves - odvodňovací rigol - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

716 Toryská - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené C.d 7. ) 

717 Bučinová - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené <. d "%.. ) 

718 M. Marečka - MÚ Devínska Nová Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené (dz) 

719 Vápencová - MÚ Devínska Nová Ves - obmedzenie dopravy počas hodov - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 

720 Priekopy - SBD - SLOVBYT - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

721 Námestie 6. apríla, Istrijská, Na hriadkach - MÚ Devínska Nová ves - spojovací 
chodník - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

722 Velehradská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanié - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz.) 

723 Meteorová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (cl zo) 

724 Starhradská - MÚ Petržalka - dopravné prahy D6c-2x - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

725 Panonská cesta - CU PROPERTIES - spevnené plochy a komunikácie - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

726 Jesenského - NBS - vyťahovanie trezorov pomocou autožeriavu - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

727 Námestie 1. mája, Staromestská, Suché mýto, Štefánikova - Aréna servis, a. s. -
majstrovstvá sveta v hokeji 2003 - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

728 Palisády, Pilárikova - SPP, a. s. - rekonštrukcia plynovodu - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

729 Jurkovičova - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené Cd z.) 
730 Račianska - DPB, a. s. - oprava koľajového zvršku pri Kraskovej ulici na cestnom 

prejazde - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené (ruší sa bod č. 670 zo dňa 6. 5. 
2003) 

731 Račianska - DPB, a. s. - oprava koľajového zvršku pri Kominárskej ulici na cestnom 
prejazde - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené (ruší sa bod č. 671 zo dňa 6. 5. 
2003) 

Zapísala: Illová 

(dz) dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 
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VEC 

Bratislava dňa: 21. 5. 2003 
č.j.: MAG/2003~~CbZ/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 20.5.2003 

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. 
734 - 739, 747 - 753, 754 (po), 755, 757, 759 (po), 760, 763 - 766, 768 - 778 zápisnice č. 
18/2003 operatívnej komisie zo dňa 20.5. 2003,ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasi 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 3 15/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 756, 758, 767 zápisnice Č. 18/2003 operatívnej komisie zo dňa 20. 
5.2003, 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. 750, 761, 762, 767, 768, 780 
zápisnice Č. 18/2003 operatívnej komisie zo dňa 20. 5. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu. !<,.O SR l1. 

~~~l1A r 
"" Ll-;-;' ~ "'" 1..--'\ ':f. v' 

::ir 
.~~ 3~ Ing. tan' av Vajc k 

7 b-~tvSKP, ?-<f} .4 edúci oddelenia prevádzky dopravy 
/f.; _4-

Vybavuje: IIlová/ 59356221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 18/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 20. 5. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.S. 
KÚ v Bratislave 
OÚ Bratislava V 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mečárová, Ing. Machová, Illová, p. Kubica, 
mjr. Ing. Lechner 
Mgr. npor. Vrbík 
npor. Ing. Ondrejec 

kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balúo 
Ing. Pavelková 

p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6,7,32,77,78,206,246,348,687,733,740,741,742,743 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 299, 325,343,350,351,412,418,461,465,518,575,576,577,683,684,685,686,687,732, 
733, 744, 745, 746 

732 Lietavská - Santárova - ODI v Bratislave V žiada OCH o neodkladné osadenie 
vyvalenej dopravnej značky Dia s dodatkovou tabuľkou v tvare križovatky 

733 Pri Habánskom mlyne, Brnianska, Prokopa Vel'kého, Dubová, Bohúňova, 
Lovinského, Hlavatého, Partizánska, Sokolovská, Pražská, Palárikova, Jelenia, 
Hlboká - ODI v Bratislave I žiada OCH a MÚ Staré Mesto urýchlene odstrániť 
nedostatky v dopravnom značení (podľa priloženej fotodokumentácie) 

734 Pod Krásnou hôrkou - RABIT BKŠ, s. r. o. - účelové zariadenie (prípojka inžinierskych 
sietí) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

735 Mozartova - MÚ Staré Mesto - úprava dopravného značenia (pre Mgr. Hanušovskú) 
osadenie B3l s dodatkovou tabuľkou - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

736 Osuského - MÚ Petržalka - osadenie dopravných kolov 2x - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

737 Radvanská - MÚ Staré Mesto - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

738 Sasinkova - MÚ Staré Mesto - zabezpečovacie stÍpiky - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

739 Olejkárska - Správa kultúrnych zariadení ministerstva Kultúry SR - kanalizačná prípojka 
- dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

740 Turčianska - ODI v Bratislave II žiada MÚ Ružinov v križovatke s ulicou Mlynské Nivy 
zabezpečiť pootočenie dopravnej značky Cl do pôvodnej polohy 
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741 Osvetová - ODI v Bratislave II žiada MÚ Ružinov zabezpečiť upevnenie poškodeného 
stÍpika s dopravnou značkou Cl pri výjazde na Mierovú ulicu 

742 Pažítková - ODI v Bratislave II žiada MÚ Ružinov osadiť dopravnú značku C4b na 
výjazde na Prievozskú ulicu 

743 Súkennícka - ODI v Bratislave II žiada MÚ Ružinov zabezpečiť orezanie zelene 
prekrývajúcej dopravnú značku C2 na výjazde na Prievozskú ulicu 

744 Slovnaftská - ODI v Bratislave II žiada OCH pred čerpacou stanicou JET doplniť 2 ks 
chýbajúcich dopravných značiek CSa na stredovom deliacom ostrovčeku 

745 Kazanská - ODI v Bratislave II žiada OCH doplniť chýbajúce dopravné značky DIa pred 
križovatkou s Prípoj nou ulicou 

746 Jiráskova - Prokofievova - Magistrát ODP žiada OCH v križovatke obnoviť vodorovné 
dopravné značenie 

747 Mýtna - Slovenský mliekarenský zväz - zabezpečenie parkovania - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

748 Hlaváčikova - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

749 Prievozská - PPP - záber chodníka v rámci výstavby polyfunkčného domu - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

750 Pražská, Ružinovská, Púchovská, Karloveská, Viedenská cesta - KR PZ v Bratislave -
osadenie figuríny policajta - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

751 Kríková - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

752 Židovská - Združenie bytovka I - oprava fasády časti domu - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

753 Príjazdná - p. Bacigal - zriadenie prípojok inžinierskych sietí k rodinnému domu -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

754 Záhumenská - Združenie vlastníkov - príprava územia a komunikácie - dopravné 
značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

755 Nábrežie arm. gen. L. Svobodu - BVS, a. s. - havária vodovodu - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

756 Priehradná - Združenie vlastníkov - komunikácia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

757 Trenčianska - East West development, s. r. o. - odpojenie existujúcej kanalizačnej 
prípojky - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

758 Prievoz - Baumida Invest, s. r. o. - polyfunkčný objekt (garáže) - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

759 Kvačalova - Ing. Morávek, CSc. - riešenie parkovanie pre nadstavbu objektov - dočasné 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

760 M. Sch. Trnavského - Magistrát OCH - oprava komunikácie (pravý jazdný pruh) -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

761 Trnavská cesta - Magistrát OCH - oprava zastávky MHD (pri Jégeho ulici) - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

762 Trnavská cesta - Miletičova - Magistrát OCH - oprava zastávky MHD - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

763 Podzáhradná - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

764 Klobučnícka - GIB - uzávierka ulice - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
765 Klobučnícka - GIB - uzávierka ulice - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
766 Priemyselná - MÚ Ružinov - rekonštrukcia komunikácie 1. a 2. etapa - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
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767 Trnavská cesta - Slovimex obchody, s. r. o. - obchodno - administratívne centrum, 
Trnavská ulica - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

768 Tomášikova - Trnavská cesta - Coteba-AST - čerpacia stanica PL ESSO - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

769 Priekopnícka - MÚ Podunajské Biskupice - zmena organizácie dopravy časť lIH - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

770 Prípoj ná - MÚ Podunajské Biskupice - zmena organizácie dopravy - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

771 Biskupická - MÚ Podunajské Biskupice - zmena organizácie dopravy - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

772 Cintorínska - Nákupné centrum, s. r. o. - oprava kábla nízkeho napätia - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

773 Púpavová - Magistrát OCH - oprava schodíšť na Púpavovej ulici nad Karloveskou ulicou 
(predlženie termínu) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

774 Lachova - MÚ Petržalka - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

775 Ševčenkova - MÚ Petržalka - dopravné koly 3 ks - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

776 Tolstého - AMN Stav, s. r. o. - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

777 Trnavská cesta - Nai - Taxi, s. r. o. - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
- odsúhlasené (dz) 

778 Sinokvetná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

779 Petržalka - RENOS, a. s. - polyfunkčné centrum - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
780 Einsteinova - PPP - dopravné značenie počas koncertu v obchodnom centre Aupark -

dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 

(dz) - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
------------Piimaciálne-nám,-1-;-P,--Oo-Box-192,---844-99-Bratislava-1------------------

VEC 

Bratislava dňa: 4. 6. 2003 
č. j.: MAG/2003(2~b3/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. 5. 2003 

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. 
796 (po), 797,798 (po), 799 (po), 801 - 803, 807 - 814, 816 - 818, 820 (po), 821 (po), 822-
824,825 (po), 826, 827, 829 - 841,844 - 850 zápisnice č. 19/2003 operatívnej komisie zo dňa 
27.5.2003, 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. 798 (po), 805 (po), 806 (po), 808, 815, 817, 818, 825 (po), 828 
zápisnice č. 19/2003 operatívnej komisie zo dňa 27. 5. 2003, 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. 796 (po), 797, 800, 804, 819 
zápisnice č. 19/2003 operatívnej komisie zo dňa 27. 5. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu. 

IV. nesúhlasí 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu č. 842, 843 zápisnice č. 
19/2003 operatívnej komisie zo dňa 27.5.2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu 

/"'_" /'I 
x:-STO '?~ ,rt . 

<:,9J Sr;; ~ vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
'0 ~~'S'> Ing. Sta islav Va ík 

> ot:::!.» « ~ '-../ q; --I 
Vybavuje: Illová/ 59356221':::''t, 'ťr;; 

y <S'-t-4 \)<0"'" 

(po) - predbežne odsúhlasené '4 ,REI' 'II ~ 
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--- ---------------------- ------------------ - --- ------- - -- --- ---------------------------- ---------------------- ---------------------------------------------------- ------ -- -- -- -- -- - --------- - -------- - --- ----------- ----- ---------------------

Zápisnica Č. 19/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 27.5.2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚ Bratislava V 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mečárová, Ing. Machová, p. Kubica, 
mjr. Ing. Lechner 
Mgr. npor. Vrbík 
npor. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 

p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155,156,157,159,385,441,442,443,509,510,513,514, 515, 516, 519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792, 793 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 299,325,343,350,351,412,418,461,465, 518,575, 57 6,577,683,684,685,686,687,732, 
733,744, 745, 746, 781, 784, 788, 790 

781 Cesta na Senec - ODI v Bratislave II žiada OCH na komunikácii okolo krechtov v smere 
z Cesty na Senec na privádzač Vajnory doplniť chýbajúcu dopravnú značku B27 a -

) 40kmlh 
782 Uršulínska - opraviť dopravnú značku D57a a D57b na Uršulínskej ulici "Pešia zóna" -

zabezpečí MÚ Staré Mesto 
783 Námestie SNP - Suché Mýto - investor stavby IMMOSLOV, s. r. o. (vybaví Ing. 

Braun) odstráni dočasnú dopravnú značku D60 
784 Griisslingova - Karadžičova - OCH obnoví priechod pre chodcov (zebru) 
785 Pri Habánskom mlyne - ODI v Bratislave I žiada MÚ Staré Mesto na výjazde do 

Brnianskej zdemontovať dopravnú značku Cl + dodatkovú tabuľku a osadiť novú 
dopravnú značku Cl osadí na trakčný stožiar nad dopravnú značku B23b 

786 Brnianska - ODI v Bratislave I žiada MÚ Staré Mesto opraviť poškodenú dopravnú 
značku B2 v križovatke s ulicou Pri Habánskom mlyne; v križovatke Pri Habánskom 
mlyne opraviť poškodenú dopravnú značku B30 a ďalej v smere jazdy zdemontovať bez 
náhrady dopravnú značku Dl4 a na miesto nej osadiť dopravnú značku B30 + ESc; 
v križovatke s Ulicou Prokopa Vel'kého osadiť na stíp verejného osvetlenia chýbajúcu 
dopravnú značku B2; za križovatkou s Dubovou bez náhrady zdemontovať dopravnú 
značku Cl + E7 
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787 Dubová - OD! v Bratislave I žiada MÚ Staré Mesto pred križovatkou s ulicou Bohúňova 
vymeniť dopravnú značku Cla za novú a ďalej v smere jazdy pred križovatkou 
s Lovinského ulicou odstrániť zeleň zakrývajúcu dopravnú značku C2 

788 Partizánska - OD! v Bratislave I žiada OCH pred ulicou Hlavatého opraviť poškodenú 
dopravnú značku C4c a B2 

789 Bohúňova - OD! v Bratislave I žiada MÚ Staré Mesto pred Lovinského ulicou opravit' 
poškodený stipik s dopravnou značkou Cla 

790 Lovinského - OD! v Bratislave I žiada OCH pred ulicou Pri Habánskom mlyne vymeniť 
poškodenú dopravnú značku DIa za novú 

791 Sokolská - OD! v Bratislave žiada MÚ Staré Mesto za križovatkou s Pražskou ulicou 
opraviť poškodenú dopravnú značku A3b 

792 Palárikova - OD! v Bratislave I žiada MÚ Staré Mesto osadiť chýbajúcu dopravnú 
značku BI nad dodatkovú tabuľku "Okrem dopravnej obsluhy" 

793 Hlboká - OD! v Bratislave I žiada MÚ Staré Mesto opraviť poškodenú dopravnú značku 
B3I aj so stipikom 

794 Palackého - MÚ Staré Mesto - pred vchodom do SZŠ (Palackého 1) VEPOS osadí 10,0 
m zábradlia na chodníku 

795 Lermontovova - Moyzesova - MÚ Staré Mesto - VEPOS osadí v križovatke dopravné 
zrkadlo podľa vytýčenia na mieste 

796 Prístavný most - SSC - oprava ozubu Č. 3 na Prístavnom moste - dopravné značenie 
počas výstavby - predbežne odsúhlasené 2. 6. 2003 

797 Bajkalská - Ružinovská - Magistrát OCH - zriadenie bitumenových dilatácií - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

798 Betliarska - LIDL SR, v. o. s. - predajňa potravín LIDL - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 

799 Betliarska - LIDL SR, v. o. s. - predajňa potravín LIDL - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

800 Ulica Svornosti - S. Michálek - kanalizačná prípojka - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

801 Nábr. arm. gen. L. Svobodu - BVS, a. s. - havária vodovodu - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

802 Vajanského nábrežie - uzávierka Kúpeľnej ulice (dňa 24.5.2003 od 7,00 h do 12,00 h)
dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

803 Gorazdova - BVS, a. s. - rekonštrukcia kanalizácie - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 22. 5. 2003 

804 Bajkalská - SFZ, Bratislava - medzištátne futbalové stretnutie Slovensko - Turecko 
(uzávierka Bajkalskej ulice) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

805 Miletičova - Exstavmat, s. r. o. - parkovisko Miletičova - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

806 Miletičova - Exstavmat, s. r. o. - parkovisko Miletičova - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 

807 Panenská - Merci taxi - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

808 Batkova - ZŠ Dúbravka - parkovanie vozidiel v areáli školy - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

809 Pekná cesta, Cyprichova, Hubeného - ZSE, a. s. - rekonštrukcia káblov NN (2. etapa) -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

810 Výhonská - osadenie dopravných kolov 18 ks - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
811 Karadžičova, Záhradnícka - Magistrát ODP - úprava cestnej svetelnej signalizácie -

odsúhlasené 
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812 Karadžičova, Záhradnícka - Magistrát ODP - signálne plány - odsúhlasené 
813 Obchodná - Poštová - Námestie SNP - Magistrát ODP - úprava dopravného značenia

trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
814 Poludníková - Apollo Real, s. r. o. - vybudovanie prípojky UPC pre nové byty - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
815 Uršulínska - PPG, s. r. o. - podzemné garáže; doplnenie dopravného značenia - trvalé 

dopravné značenie odsúhlasené 
816 Svoradova, Palisády - SPP, a. s. - rekonštrukcia plynovodov - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
817 Jamnického - Stavo Ing, s. r. o. - terasové domy - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
818 Námestie A. Dubčeka - kancelária NR SR - príjazdová komunikácia do areálu BH -

trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
819 Gagarinova - Doprastav, a. s. - výmena konštrukcie vozovky v mieste zastávky MHD -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
820 Cesta na Červený most - Magistrát hl. SR Bratislavy - stavebné úpravy - trvalé dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
821 Slávičie údolie - ST, a. s. - rozšírenie mts - dopravné značenie počas výstavby -

predbežne odsúhlasené 
822 Pod rovnicami - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené ( dz) 
823 Priehradná - B. Braník - kanalizačná a vodovodná prípojka - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
824 Priehradná - A. Šebesta - kanalizačná a vodovodná prípojka - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
825 Šulekova - PPP - návrh statickej dopravy pre Deloitte a Touche center - trvalé dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
826 Zelinárska - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené ( dz) 
827 Meteorová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené ( dz) 
828 Miletičova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené ( dz) 
829 Albrechtova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené ( dz) 
830 Líščie nivy - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
831 Velehradská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
832 Bukovinská - Batea, s. r. o. - rozkopávka - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
833 Nejedlého - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
834 Tranovského - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
835 Bílikova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené ( dz) 
836 Saratovská - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené ( dz) 
837 Ulica K Adlera - Žatevná - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 

značenie - odsúhlasené (dz) 
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838 Gallayova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

839 Cabanova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

840 Konventná - MÚ Staré Mesto - zjednosmernenie ulice - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

841 Podhorského - Stavo - Invest, s. r. o. - pokládka kábla UPC - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

842 Mojmírova - MÚ Ružinov - zriadenie dopravných kolov - dočasné dopravné značenie -
neodsúhlasené 

843 Niťová - MÚ Ružinov - zriadenie dopravných kolov - dočasné dopravné značenie -
neodsúhlasené 

844 I. Bukovčana - MÚ DNY - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

845 Mlynská - MÚ DNV - cesta do Devínskeho jazera - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

846 Nábrežie - Nový Most - Magistrát ODP - posun električkovej stopčiary na nábreží -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

847 Špitálska - Mickiewiczova - Magistrát ODP - posun električkovej stopčiary na Špitálskej 
- trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

848 Odborárske námestie - Magistrát ODP - vyznačenie vodiacej čiary pri električkovej trati 
na Krížnej ulici - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

849 Kamenné námestie - Magistrát ODP - posun električkovej stopčiary na Špitálskej ulici -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

850 Griisslingova - Cestprojekt - modernizácia a prestavba budovy SFÚ - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 

(dz) - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
. -----Primaciátne-nám:1-;-P:0:·Sox-192,-81499-Bratislava-1 ...... - .. -..----------

VEC 

Bratislava dňa: 5. 6. 2003 
č.j.: MAG/2003!ts~L 

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 3.6.2003 

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. 
861 - 866,868,869 (po), 870,871 (po), 872 - 883,884 (po), 885 (po), 886, 887 (po), 888 (po), 
889 - 919 zápisnice Č. 20/2003 operatívnej komisie zo dňa 3. 6. 2003, 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 (po), 887 (po), 890 zápisnice Č. 2012003 operatívnej komisie 
zo dňa 3. 6. 2003, 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. 862, 867 (po), 875 zápisnice Č. 
20/2003 operatívnej komisie zo dňa 3. 6. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

~~OS~ ~ 
~ !~ ~ ~~. 

'UJ r:: _~ "'? ." 
z ra t:' f::::J « oj Ing. St lslav VajcIk 
~ '2. !J!!l vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

) ~I 00(1) J;,. 
'Ý'\S'KÁ fA'č:'? -4'" 
,-4-Vybavuje: Illová 1 593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 20/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 3. 6. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
OÚ Bratislava V 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 
MiÚ Bratislava - Vajnory 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mečárová, Ing. Machová, Illová, p. Kubica, 

Mgr. npor. Vrbík 
npor. Ing. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 

p. Glasa 
p. Darovcová 
p. Zemanová, p. Paulen 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 299, 325,343, 350,351,412,418,461,465, 518, 575, 57 6,577,683,684,685,686,687,732, 
733,744,745,746,781,784, 788, 790,851,855,856,857,858,859,860 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 

851 Osloboditel'ská - Magistrát ODP žiada OCH osadiť zvislé dopravné značenie D6a 2x pri 
priechode pre chodcov 

852 Rybničná, Rol'nícka, Pri mlyne - ODP vypracuje projekt organizácie dopravy na základe 
dohody v operatívnej komisii 

853 Pažítková - ODI v Bratislave II žiada MÚ Ružinov urýchlene zabezpečiť doplnenie 
dopravnej značky Cl pri výjazde na Prievozskú 

854 Kaméliová - ODI v Bratislave II žiada MÚ Vrakuňu doplnil' chýbajúce dopravné značky 
D6a pred areálom materskej školy 

855 Bratská - ODI v Bratislave V žiada OCH prechod pre chodcov pred OD TERNO na 
základe nepriaznivého vývoja dopravnej nehodovosti; osadiť dopravnú značku D6a 
s reflexným rámom a vodorovné značenie zdôraznil' osadením retroreflexných klincov 
(hustota 0,25 m) 

856 Einsteinova - ODI v Bratislave V žiada OCH odstránil' z dôvodu osadenia dočasného 
dopravného značenia pre výstavbu dial'nice D6l dopravnú značku B27a (60) s reflexným 
rámom (za svetelnou križovatkou na zjazde z Prístavného mosta) 

857 Gettingova - Dolnozemská - ODI v Bratislave V žiada OCH opravil' výtlky v križovatke 
vo vetve z Dolnozemskej od Prístavného mosta do Gettingovej 
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Bratská vjazd na Panónsku - ODI v Bratislave V žiada OCH opraviť výtlky na zjazde 
z Bratskej na Panónsku cestu smer centrum 
Romanova, Bosákova, Lietavská - ODI v Bratislave V žiada OCH opraviť výtlky 
Drotárska cesta - na základe žiadosti p. Ing. J. Osvalda CSc., Drotárska cesta 7, 
Bratislava o úpravu zvislého dopravného značenia a vykonanej miestnej obhliadky OCH 
osadí dopravné značky Cl, D56a, D56b podľa náčrtku 
Kukučínova (II. trieda) - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov II. časť - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 
Bajkalská - Prievozská - Magistrát OCH - zriadenie bituménových dilatácií na MO -
Podjazd pod Prievozskou - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
Vajnorská - Jurajov dvor - DPB, a. s. - oprava cestného prejazdu - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 
Líščie nivy - Prenos, s. r. o. - administratívna budova - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 
Kukučínova (III. trieda) - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov II. časť -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
Kukučínova (II. trieda) - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - II. časť -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
Prístavný most - SSC - oprava Prístavného mosta - dopravné značenie počas výstavby -
predbežne odsúhlasené 
Tomášikova - DPB, a. s. - oprava cestného prejazdu - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 
Líščie nivy - Prenos, s, r. o. - vodovodná a plynová prípoj ka - dopravné značenie počas 
výstavby - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
Sputniková, Mojmírova - MÚ Ružinov - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 
Gagarinova, Nevädzová, Seberíniho, Obilná s Tomášikovou - GIB - cestná svetelná 
signalizácia ulíc - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
Záhradnícka - EH - Hobby - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 
Oravská - MÚ Ružinov - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 
Devínska cesta - Magistrát ODP - oprava komunikácie - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 
Rožňavská - Vajnorská - PPP - prestavba križovatky (3. etapa) - dopravné značenie 
\?očas výstavby - odsúhlasené 
Stúrova - BPS, s. r. o. - aktualizácia vyhradených státí - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
Špitálska - BPS, s. r. o. - aktualizácia vyhradených státí - dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené 
Mudroňova - GIB - rekonštrukcia ulice VI a etapa - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 
Východná - Magistrát ODP - návrh dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 
Na vŕšku - Ing. arch. L. Boháč - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 
Mudroňova - GIB - rekonštrukcia ulice II. etapa (úsek Strelecká - Fialkové údolie) -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
Mudroňova - GIB - rekonštrukcia ulice II. etapa (úsek Fialkové údolie - Hummelova 
sever) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
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883 Rybničná - Magistrát ODP - návrh dopravného značenia - trvalé dopravné značenie 
odsúhlasené 

884 Jiráskova - Čapajevova - LIDL SR, v. o. s. - predajňa potravín - trvalé dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

885 Staré grunty - ST. a. s. - rozšírenie mts - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené 

886 Beskydská - Š. Nagy - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

887 Bosákova - Šustekova - Vodotika, a. s. - polfunkčný dom (miestna komunikácia, 
spevnené plochy) - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

888 Ivánska cesta - ST, a. s. - rozšírenie mts - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené 

889 Vajnorská - Stará Vajnorská - PPP - prípoj ka VN pre HM TESCO - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

890 Volkswagen - Volkswagen, Bratislava - andoky pre JIT kamióny - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

891 KaštielŠka - Baumida Invest, s. r. o. - polyfunkčný dom - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

892 Uhliská, Tomanova, Zbrody - Cestprojekt - rekonštrukcia plynovodov MS II. etapa, l. 
fáza - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

893 Popolná - Ing. Polakovič - prípojky inžinierskych sietí k rekreačnej chate - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

894 Plynárenská - PPP - oprava na vodovodnej prípojke - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

895 Trnavská cesta - Sabinovská - V. O. S. - stavebné úpravy; úprava značenia - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

896 Belopotockého, Benediktiho - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené (dz) 

897 Štetinova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

898 Panenská - Homex - zaríadenie staveniska - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

899 Dubová - MÚ Staré Mesto - opatrenie na zvýšenie bezpečnosti v okolí školy - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

900 Grosslingova - MÚ Staré Mesto - vyznačenie vodorovného dopravného značenia VB na 
žiadosť SBD Bratislava I - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

901 Slávičie údolie - Stavo - Invest, s. r. o. - vodovodná a plynová prípojka - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

902 Dunajská - Tatra Real, a. s. - vyznačenie vodorovného značenia VB - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

903 Pri vinohradoch - MÚ Rača - priechod pre chodcov a zvislé značenie 2x D6a - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

904 Rebarborová - MÚ Vrakuňa - osadenie dopravnej značky B3l - trvalé dopravné značenie 
odsúhlasené 

905 Rajecká - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

906 Bučinová - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

907 Zelinárska - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 
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908 Meteorová MÚ Ružinov vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

909 Velehradská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

910 K1áštorská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

911 Súmračná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

912 Kopčianska - MÚ Petržalka - priechod pre chodcov a chodník - trvalé dopravné značenie 
- odsúhlasené 

913 Bellova - Arila, s. r. o. - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

914 Jantárová - Vavilovova - TPD, s. r. o. - zmena dopravného značenia (komunikácie, 
parkovisko) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

915 Tranovského - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) \ 

916 Nejedlého - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

917 Segnerova - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

918 Majerníkova - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

919 Kolískova - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

920 Karlova Ves - Cestprojekt - karloveský cyklošprint do kopca 2003 - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 27.5.2003 

Zapísala: Illová 

(dz) - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 13. 6. 2003 
č. j.: MAG12003bZ !f&!MIL 

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. 6. 2003 

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. 
925, 927 - 946, 948, 950 - 955 zápisnice č. 21/2003 operatívnej komisie zo dňa 10. 6. 2003, 
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. 926, 948 zápisnice č. 21/2003 operatívnej komisie zo dňa 
10.6.2003, 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. 924, 947, 949 zápisnice Č. 21/2003 
operatívnej komisie zo dňa 10. 6. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Illová / 593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 21/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa IO. 6. 2003. 

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

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, Ing. Machová, Illová, p. Kubica, 
mjr. Ing. Lechner 
Mgr. npor. Vrbík 

kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p. Glasa 
p. Darovcová 
p. Zemanová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660, 1666, 1667, 1668, 1706, 1772, 2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 299, 325,343, 350,351,412,418,461,465,518,575,57 6,577,683,684,685,686,687,732, 
733,744,745,746,781,784, 788, 790,851,855,856,857,858,859,860,922 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 

921 Rol'nícka - Rybničná - Pri mlyne - na rokovaní dňa 3. 6. 2003 zástupcovia MÚ Vajnory 
požadujú v križovatke uvedenie dopravného značenia do pôvodného stavu. ODI III v Bratislave 
nesúhlasí s uvedením dopravného značenia do pôvodného stavu a zároveň nemá námietky k zmene 
prednosti (Roľnícka ulica - hlavná; Rybničná a Pri mlyne - vedľajšia). Pôvodný stav dopravného 
značenia nebol vyhovujúci. 

922 Páričkova - Budovatel'ská - OCH urýchlene obnoví priechod pre chodcov 
923 Laskomerkého - MÚ Nové Mesto zabezpečí premiestuenie dopravnej značky ,,zákaz vjazdu" 

z ľavej strany na pravú stanu ulice na základe žiadosti spoločnosti Geberit Slovensko, s. r. o. 
924 Viedenská cesta - Prístavný most - Cestprojekt - komunikácie VI, V2 - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 3. 6. 2003 
925 Heydukova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené ( dz) 
926 Areál TESCO - TESCO - úprava dopravného značenia v areáli - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
927 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia komunikácie VI. b etapa (Myjavská - Stará vinárska) -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
928 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia komunikácie III. etapa (úsek Fialkové údolie - Hununelova 

Sever) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
929 Búdková cesta - JUDr. E. Valko - zriadenie prípojky vody a kanalizácie - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
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930 Grosslingova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

931 Hlboká cesta - MÚ Staré Mesto - vyznačenie V6 - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
932 Novosvetská - om v Bratislave I - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
933 Nad lomom - Ing. D. Kublíšek - zriadenie inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby 

- odsúhlasené 
934 Heydukova - Kapitul, s. r. o. - zriadenie zábran - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
935 Nejedlého - Cestprojekt - sekundárne rozvody a OST 974 - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
936 Karloveská - Nai-taxi, s. r. o. - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

(dz) 
937 Budatínska - MÚ Petržalka - osadenie dopravných kolov 2x - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
938 Colnícka - Ing. V. Gaži - zriadenie inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
939 Gwerkovej - MÚ Petržalka - osadenie dopravných kolov - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
940 Gencerova - MÚ Petržalka - osadenie dopravných kolov - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
941 Lovinského - Ing. V. Drahoš - dopravné riešenie počas novostavby - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
942 Hrušková - ZSE, a. s. - osadenie nových stipov pre posilnenie vzdušného vedenia NN - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
943 Špitálska - Expres Taxi, s. r. o - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

(dz) 
944 Klobučnícka - GIB - uzávierka ulice - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
945 Klobučnícka - GIB - uzávierka ulice - dočasné dopravné značenie -odsúhlasené 
946 Talichova, Koprivnícka, Hanulova - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
947 Predstaničné námestie - Šancová - DPB, a. s. - oprava električkového prejazdu - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
948 Šulekova - PPP - riešenie statickej dopravy - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
949 Einsteinova - PPP - narodeniny FUN Rádia - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
950 Remeselnícka - PPP - uzávierka komunikácie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
951 Vidlicová - UPC Slovensko - pokládka kábla KDS - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
952 Hroznová - Ing. E. Turza - polyfunkčný objekt (sklad materiálu) - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
953 Hroznová - Ing. E. Turza - elektrická prípojka - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
954 Rybničná - Magistrát OCH - priechod pre chodcov na žiadosť občanov - trvalé dopravné značenie 

- odsúhlasené 
955 Polárna - SBD - zriadenie inžinierskych sietí pre polyfunkčný dom. - dopravné značenie počas 

výstavby- odsúhlasené 

Zapísala: Illová 

(dz) - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 19. 6. 2003 
č.j.: MAG/2003~ľ'141IL 

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. 6. 2003 

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. 
962 - 965,966 (po), 967 (po), 968, 969, 971, 972, 974 (po), 975 - 981,983 - 986, 989, 991 -
1001, 1002 (po), 1003 - 1012, 1013 (po), 1014 (po), 1015 (po), 1016 (po), 1017 (po), 1018 (po), 
1019 (po), 1020 (po), 1022 zápisnice č. 22/2003 operatívnej komisie zo dňa 17. 6. 2003, 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. 966 (po), 970 (po), 979, 990, 994, 1016 (po), 1018 (po), 1020 
(po), 1021 (po) zápisnice č. 22/2003 operatívnej komisie zo dňa 17. 6. 2003, 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 L až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu Č. 973, 976, 982 (po), 987, 988, 1004, 
1013 (po) zápisnice Č. 22/2003 operatívnej komisie zo dňa 17. 6. 2003, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Illová / 593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 

/" 

Ing. Stanislav vajcíK~ 
vedúci oddelenia prevádzkfdorfavy \ 
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Zápisnica Č. 22/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 17. 6. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODI BA IV 
ODIBA V 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 
, 
Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, Ing. Machová, Illová, 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbík 
npor. Ing. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. mDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Kajdi 
mDr. Sobolič 
p. Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933,1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660, 1666, 1667, 1668, 1706, 1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 299, 325,343,350,351,412,418,461,465,518,575,576,577,683,684,685,686,687,732, 
733,744,745,746,781,784, 788, 790,851,855,856,857,858,859,860,922,956,958,959,960,961 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 

956 Tomášikova - M. Hella - OCH posunie dopravnú značku B5 na Tomášikovej ulici podľa 
náčrtku 

957 MÚ Vajnory ústne predložil návrh na zmenu organizácie dopravy pri štrkovisku. Komisia 
nesúhlasí, treba predložiť spracovaný projekt organizácie dopravy 

958 Bosákova - ODI V žiada OCH vymeniť dopravnú značku DIa a odstrániť reklamný panel, 
zasahuje do rozhľadového trojuholníka (začať správne konanie); podľa fotodokumentácie 

959 Bosákova - Blagojevova - ODI V žiada OCH doplniť chýbajúcu dopravnú značku CI 
ťodľa fotodokumentácie 

960 Sintavská - Smolenická .,. Budatínska - ODI V žiada OCH odstrániť informatívnu 
dopravnú značku podľa fotodokumentácie 

961 Janotova - ODI IV žiada OCH pri objekte PZ označiť prenosným dopravným značením 
závadu zjazdnosti (prepad vozovky na strane vozovky) 

962 Košická - PPP - príjazd k objektu Ryba z dôvodu výstavby "Most Košická" (na podnet 
občana predložil KDI dňa IO. 6. 2003) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené dňa 10. 
6.2003 

963 Borinská - Ing. arch. Kerti - zriadenie prípojok inžinierskych sietí - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 
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964 Trnavská cesta - Na paši - ŠZÚ SR - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené (dz) 

965 Čsl. tankistov - Jozef Pilárik - zriadenie inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

966 Ivánska cesta - Žilinská aukčná, a. s. - rekonštrukcia a dostavba A VION - trvalé 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené dňa IO. 6. 2003 

967 Oriešková - A. Gigliotti - zriadenie inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

968 Staré Mesto - MPS, s. r. o. - umiestnenie stojanov pre bicykle - odsúhlasené 
969 Súťažná - Velehradská - BudovateI'ská - BT, a. s. - rekonštrukcia teplovodu - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
970 Rybničná - VUKI, a. s. - výjazdová komunikácia - trvalé dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
971 Ivánska cesta - Mokráň záhon - Blue Box, s. r. o. - napojenie inžinierskych sietí 

(predajno - servisné centrum Peugeot) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
dňa 10. 6. 2003 

972 Dostojevského rad - BVS, a. s. - rekonštrukcia vodovodu DN 200 - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

973 cesta II/50S - Magistrát OCH - zriadenie bitumenových dilatácií a oprava vozovky -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

974 Novosvetská - Ing. Ľ. Bóna - zriadenie inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

975 Rázusovo nábrežie - Rigeleho - Magistrát ODP - úprava vodorovného dopravného 
značenia - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

976 Hečkova - Žitná - Magistrát ODP - oprava kanalizačných vpustov - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

977 Obilná - PPP - zriadenie vodovodnej prípojky a prípojky UPC - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

978 Vajnorská - BVS, a. s. - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie Ľudová štvrť II. stavba 
(pokládka asfaltu) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

979 Bošániho - BT, a. s. - sekundárne rozvody a OTS - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

980 Galvaniho - GIB - zrušenie zastávky MHD (v úseku Ivánska cesta - Rožňavská ulica) -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

981 Plynárenská - PPP - parkovací dom - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
982 Trnavská cesta - Cestprojekt - oprava horúcovodnej prípojky pre VD Detva - dopravné 

značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
983 Dolná - M. Valent - prestavba rodinného domu (prípojky inžinierskych sietí) - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
984 Mostová - DPB, a. s. - rekonštrukcia ulice a druhý vjazd 1. etapa - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
985 Mostová - Bratcarl, a. s. - rekonštrukcia ulice a druhý vjazd O. etapa - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
986 Mierová - BVS, a. s. - havária vodovodu - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
987 Gagarinova - Cestprojekt - doplnenie obrubníka (diaľnica D61 Bratislava, Mierová -

Senecká cesta) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
988 Bajkalská - CR - SR - zábrany pred objektom na Bajkalskej 24 - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
989 Urbánkova - PPP - oprava chodníka - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
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990 Urbánkova - PPP - parkovacie miesta - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
991 Karloveská - PPP - premiestnenie a zriadenie dočasnej zastávky MHD (autobus) 

dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
992 Tomanova, Šúty - Alam, s. r. o. - rekonštrukcia plynovodov IV. etapa, 2. fáza - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
993 Čierny chodník - Alam, s. r. o. - rekonštrukcia plynovodov IV. etapa, l. fáza - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
994 Romanova - ZSE, a. s. - oprava VN vedenia č. 397, úsek Rz Petržalka I - TS 604 -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
995 Baničova, Osloboditel'ská, Pod lipami - MÚ Vajnory - uzávierka ulíc (Pol'ovnícky deň 

Vajnory 2003) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
996 Česká - MÚ Nové Mesto - úprava parkovania - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
997 Kozmonautická (2x) - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 

- odsúhlasené ( dz) 
998 Velehradská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
999 Solivarská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 

odsúhlasené (dz) 
1000 Jašíkova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 

odsúhlasené (dz) 
1001 Nezábudková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené ( dz) 
1002 Štúrova - Z - Invest, a. s. - rekonštrukcia a nadstavba objektu (napojenie inžinierskych 

sietí) - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené IO. 6. 2003 
1003 Rajská - UPC - odstránenie poruchy siete KDS - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1004 Rol'nícka - Rybničná - Magistrát ODP - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1005 Anenská - ZS s poliklinikou - osadenie dopravných zábran - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1006 Moskovská - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
1007 Janotova - Ing. p. Klúčik - zriadenie inžinierskych sietí k polyfunkčnému domu -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1008 Meteorová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
1009 Rozvodná - MÚ Nové Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
1010 Veternicová - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
1011 Líščie údolie - Cestprojekt - napojenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky (rodinný dom) 

- dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1012 Starhradská - MÚ Petržalka - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1013 Dolnozemská, Kutlíkova, Starohájska - Starz - cyklistická cestička - trvalé dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
1014 Machnáč - Slávičie údolie - Ing. R. Zboi'il - telefónna prípojka; zariadenie staveniska 

(rodinný dom) - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1015 Ivánska cesta - Žilinská aukčná, a. s. - rekonštrukcia a dostavba hotela Avion 

(komunikácie, chodníky) - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
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1016 Muchovo námestie - Billa Reality, s. r. o. - výstavba bloku A - Billa 1800, I. etapa 
(komunikácie a spevnené plochy) - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 10. 
6.2003 

1017 Muchovo námestie - Billa Reality, s. r. o. - výstavba bloku A - Billa 1800. I. etapa 
(komunikácie a spevnené plochy) - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené IO. 6. 2003 

1018 Panónska cesta - Ing. O. Stratený - modernizácia areálu Stavena - trvalé dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené IO. 6. 2003 

1019 Panónska cesta - Ing. O. Stratený - modernizácia areálu Stavena - dopravné značenie 
počas výstavby - predbežne odsúhlasené IO. 6. 2003 

1020 Heyrovského - Ikores, s. r. o. - príjazdová komunikácia k bytovým domom - dopravné 
značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené IO. 6. 2003 

1021 Heyrovského - Ikores, s. r. o. - príjazdová komunikácia k bytovým domom - trvalé 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené IO. 6. 2003 

1022 Podkolibská - Mgr. Art. Ondrušek - zriadenie inžinierskych prípojok (voda ,kanalizácia, 
plyn) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené (obnova platnosti POD z II. 3. 
2003 

Zapísala: IIIová 

(dz) - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 27. 6. 2003 
č.j.: MAG/2003IJ.HH/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. 6. 2003 

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.1030(po), 1031 - 1052, 1054, 1055, 1056 (po), 1057, 1059, 1060 (po), 1061, 1063 - 1066, 
1067 (po), 1068, 1069 (po), 1071 - 1075 zápisnice č. 23/2003 operatívnej komisie zo dňa 
24.6.2003, 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. 1029, 1030 (po), 1035, 1036, 1052, 1053, 1056 (po), 1070 (po) 
zápisnice č. 23/2003 operatívnej komisie zo dňa 24. 6. 2003, 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 L až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územím 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu č. 1030 (po), 1058, 1062, 1063 
zápisnice č. 23/2003 operatívnej komisie zo dňa 24. 6. 2003, ktorá je ~~Oddel' ľnou súčasťou 
tohto listu. ~~'-~"'~ ~ .) 

fi 
-v . ~'" ivv..:~ 

\ ~ ~>,~'.\ '~,l '>. ~.. • • , 

;c';;','?> <)~ .. Ing. t~mslav:raJclk 
I ri","'" '. ,vedpcl oddelema prevadzky dopravy 
•. _" , oo, 

\ i~~,.~v , ; " ','. } 
Vybavuje: Illová 1 593 56 221 \ \)~",:': .I 

,,<:;-' l.'" ",''/ 
(po) - predbežne odsúhlasené ~'::.,.,,,l;),,,,/ 
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Zápisnica Č. 23/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 24. 6. 2003. 

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

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, IlIová, Ing. Blaho 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbík 
npor. Ing. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adarnkech 
kpt. mDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Kajdi 

p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6,7,32,77,78,206,246,348,687,733,740,741,742,743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923,1023,1024,1026,1027 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 299, 325, 343, 350, 351,412,418,461,465, 518, 575, 57 6,577,683,684,685,686,687,732, 
733,744,745,746,781,784,788,790,851,855,856, 857,858, 859, 860,922,956,958, 959,960,961, 
1028 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 

1023 Prievozská - ODI v Bratislave II žiada MÚ Ružinov odstránit' dopravnú značku B3 
s dodatkovou tabuľkou s textom "Okrem obyvateľov domu Prievozská 23 - 27 a vozidiel 
OLO" zo steny budovy Na Prievozskej 23 

1024 Záhradnícka - ODI v Bratislave II žiada MÚ Ružinov odstránil' dopravnú značku B3 
s dodatkovou tabuľkou s textom "Okrem obyvateľov, majiteľov garáži a zásobovania" na 
Záhradníckej ulici Č. 47 - 53 (vjazd z Jelačičovej ulice) a nahradí ich dopravnou značkou 
B35 - prejazd zakázaný 

1025 Mlynské luhy - OK nesúhlasí s navrhovaným dopravným obmedzením na ulici Mlynské 
luhy zákazom vjazdu pre nákladné vozidlá l'ažšie ako 5t 

1026 Vetvárska - ODI v Bratislave II žiada MÚ Podunajské Biskupice doplnil' chýbajúcu 
dopravnú značku D l a na Vetvárskej ulici v križovatke s Biskupickou ulicou 

1027 Strojnícka - Gagarinova - ODI v Bratislave II žiada MÚ Ružinov osadil' pevné zábrany 
- stípiky na konci Strojníckej ulici pozdíž chodníka na Gagarinovej ulici 

1028 Zámocká - OCH zabezpečí od dopravnej značky B31 po vjazd do garáží, vyznačenie 
dopravnej značky Vl2b 

1029 Areál Volkswagen - PPP - komunikácie a spevnené plochy - trvalé dopravné značenie
odsúhlasené 
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1030 Bratislavská - PPP - deň otvorených dverí TV Markíza - dočasné dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 

1031 Karloveská - PPP - napojenie komunikácií - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1032 Čajakova, Smrečianska - J. Genčík - administratívna budova (elektrická prípojka 
nízkeho napätia) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1033 Bernolákova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1034 Mikulášska - MÚ Staré Mesto - osadenie dopravnej značky B31 - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené . 

1035 Romanova - ZSE, a. s. - oprava vedenia vysokého napätia vedenie Č. 397 úsek Petžalka
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 17. 6. 2003 

1036 Matúšova - Cestprojekt - prístupový chodník - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1037 Matúšova - Ing. Hauer10vá - prípojky inžinierskych sietí k rodinnému domu - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1038 Jaskový rad - BVS, a. s. - rekonštrukcia kanalizácie, vodovodu a plynovodu 2. etapa -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1039 Na vrátkach - MÚ Dúbravka - zmena organizácie dopravy - trvalé dopravné značenie

odsúhlasené (dz) 
1040 Nejedlého - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
1041 Bujnákova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
1042 Čečinová - Van Duy Hoang - prípojky inžinierskych sietí k rodinnému domu - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1043 Jesenského - Cech Taxi - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
1044 Štefanovičova - Kooperatíva, a. s. - vyhradené parkovanie (2 miesta počas rekonštrukcie 

budovy) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené (dz) 
1045 Údernícka - Nový Acord, s. r. o. - napojenie na kanalizáciu - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1046 Pekná cesta - Nai- Taxi, s. r. o. - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
1047 Dobrovičova - PPP - umiestnenie lešenia - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1048 Hontianska - p. Forgáčová - zriadenie prípojky vody - dopravné značenie počas výstavby 

- odsúhlasené 
1049 Palkovičova - MÚ Ružinov - spevnené plochy, parkovisko - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1050 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia ulice VII. cetapa - dopravné značenie počas výstavby 

- odsúhlasené 
1051 Zochova - VŠMU - úprava značenie počas rekonštrukcie - dočasné dopravné značenie

odsúhlasené 
1052 Tomášikova - ESSO Slovensko, s. r. o. - čerpacia stanica pohonných hmôt -

(komunikácie, spevnené plochy) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1053 Drieňova - OS Bratislava II - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1054 Palisády, Šulekova - SSDZ - napojenie inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1055 Bartoňova - Zepris, s. r. o., Rovinka - oprava havárie kanalizácie - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
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1056 Betliarska - LIDL SR, s. r. o. - zriadenie prípojok inžinierskych sietí - dopravné značenie 
počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1057 Komárnická - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1058 Šancová - BVS, a. s. - oprava havárie vodovodu - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1059 Malokarpatské námestie - MÚ Lamač - zabránenie parkovania okolo ZŠ - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 17. 6. 2003 

1060 Tehliarska - PPP - napojenie na inžinierske siete (rodinný dom) - dopravné značenie 
počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1061 Riazanska - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1062 Račianska - Cestprojekt - prípojka kanalizácie a vodovodu pre auto-centrum 
EuromobiIex - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1063 Rožňavská, Vajnorská, Cesta na Senec - PPP - asfaltovanie vozoviek rámci stavby 
"Hypermarket TESCO Zlaté Piesky" - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1064 Galvániho - Cestprojekt - havária JTL plynovod - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1065 Matejkova - Cestprojekt - zriadenie vodovodu a kanalizácie pre dva rodinné domy -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1066 Gagarinova - GIB - vybudovanie otočky trolejbusov pri cintoríne Ružinov - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1067 Krížna - Cestprojekt - úprava komunikácie pre zriadenie niky MHD - trvalé dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

1068 Vajnorská - PPP - prípojka kanalizácie v rámci úpravy križovatky Vajnorská -
Rožňavská - Studená - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1069 Hurbanovo námestie - TM, a. s. - rekonštrukcia obchodného domu - dopravné značenie 
počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1070 Lovinského - V. Žubor - vjazd a výjazd k rodinnému domu - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

1071 Nad lúčkami - Mário Homolka - napojenie inžinierskych sietí pre rodinný dom -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1072 Mostová - DPB, a. s. - doplnenie náhradných vyhradených státí dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1073 Tomášikova - Magistrát OCH - oprava komunikácie - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

1074 Jesenského - Cestprojekt - stanovište taxi počas rekonštrukcie Mostovej ulice - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1075 Zelinárska - Corinex Partners, s. r. o. - odsadenie dopravných kolov - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1076 Pri starom letisku, Rol'nícka - ALAM, s. r. o - rekonštrukcia plynovodov MS - Vajnory 
III. etapa, 2 a 3. fáza - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené IO. 6. 2003 

Zapísala: IlIová 

(dz) - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 2. 7. 2003 
č. j.: MAG/20031302~6/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 1. 7. 2003 

, 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. 
1084, 1087 - 1094, 1096, 1098, 1100, 1102 - 1109, 1110 (po), 1111 - 1113, 1115 zápisnice Č. 
24/2003 operatívnej komisie zo dňa 1. 7. 2003, 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. 1086 (po), 1090, 1091, 1097, 1099, 1101, 1109, 1116 zápisnice 
Č. 24/2003 operatívnej komisie zo dňa 1. 7. 2003, 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. 1085, 1095, 1101 zápisnice 
Č. 24/2003 operatívnej komisie zo dňa 1. 7. 2003, 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. 1114 zaplsmce 
Č. 24/2003 operatívnej komisie zo dňa 1. 7. 2003, ktorá je neoddel~'teľ u súčasťou tohto listu 

---~. D 40 SA~ '" Vo.--Y 
1~0"r . ;--\ $->:,\ ľňg: anislav Vajcík 
I."'" P -: \ yťd\íci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: IIlová 1 593 56221 
I UJ "f) \ ~- - I '- - l 
_'_1\' -rY-(f)J 

\::. ',..~) \ ,.:'-"\'"...,1 .... :..ir
/. /" "- / ," '" "'\ <; .. " .......... /9,V.~ 

",</"'~'\A I'\~ -<. 
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Zápisnica Č. 24/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 1. 7. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBA II 
ODI BA III 
ODI BA IV 
ODIBA V 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, Ing. Kubáň, IIIová, p. Kubica 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbík 
npor. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. mDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 

p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6,7,32,77,78,206,246,348,687,733,740,741,742,743,782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923,1023,1024,1026,1027,1078, 1079, 1080 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 299, 325,343,350,351,412,418,461,465,518,575,576,577,683,684,685,686,687,732, 
733,744,745,746,781,784,788, 790,851,855,856,857,858, 859,860,922, 956, 958,959,960,961, 
1028,1077,1081,1082,1083 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 

1077 Staré Mesto - ODI v Bratislave I žiada OCH odstrániť nedostatky v dopravnom značení 
na území okresu Bratislava I podľa priloženej fotodokumentácie 

1078 Zrínskeho - Holubyho - ODI v Bratislave I žiada MÚ Staré Mesto odstrániť porast 
zakrývajúci dopravnú značku C l podľa priloženej fotodokumentácie 

1079 Hydinárska - ODI v Bratislave II žiada MÚ Podunajské Biskupice vymeniť poškodenú 
dopravnú značku B5 za križovatkou s ulicou Svornosti v smere do Podunajských Biskupíc 

1080 Vietuamská - ODI v Bratislave II žiada MÚ Ružinov zabezpečiť osadenie spadnutej 
dopravnej značky D l a do pôvodnej polohy pred križovatkou s Beckovskou ulicou 

1081 Ulica Svornosti - ODI v Bratislave II žiada OCH dať do pôvodnej polohy pootočenú 
dopravnú značku B25a v smere do mesta v úseku od križovatky s Lieskovskou cestou 

1082 Slovnaftská - ODI v Bratislave II žiada OCH pred výjazdom na rondel vymeniť 
poškodenú dopravnú značku C5a pred stredovým zvodidlom 

1083 Trnavská - Sabinovská - Magistrát ODP žiada OCH zabezpečiť pootočenie návestidla 
signálnej skupiny 3A, tak aby bol signál viditeľný z väčšej diaľky pre vodičov 

odbočujúcich vľavo; návestidlo signálnej skupiny 2B pootočiť tak, aby bol signál viditeľný 
len pre priamo idúcich vodičov 

1084 Mikulášska - Metropolitan, a. s. - zriadenie prípojky plynu a kanalizácie - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 
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1085 Dial'nica Dl (Mierová Cesta na Senec) - Magistrát ODP - diaľničná prípojka Vajnory; 
úprava dopravného značenia - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1086 Mokráň záhon - Blue Box, s. r. o. - prístupová komunikácia, parkovisko pre centrum 
Peugeot - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1087 Dostojevského rad - BVS, a. s. - rekonštrukcia vodovodu DN 200 4. etapa - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1088 Líščie údolie - Sitel, s. r. o. - prepojenie zákazníkov na DOK Sitel - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1089 Klariská - UK univerzity Komenského - zriadenie kanalizačnej a vodovodnej prípojky -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1090 Klariská - UK univerzity Komenského - zriadenie kanalizačnej a vodovodnej prípojky -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1091 Budatínska - Slovakia, s. r. o. - parkoviská pre obytný dom - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1092 Mlynské nivy - BT, a. s. - prepojenie Bajkalská - TPI, 2. etapa (horucovod) - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1093 Špitálska - BPS, s. r. o. - aktualizácia vyhradených státí - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1094 Šustekova - MÚ Petržalka - osadenie dopravných kolov - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1095 Mlynská dolina - SSC - osadenie dopravnej značky E (s textom okrem vozidiel SSC 
a PZ) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1096 Rozvodná - MU Nové Mesto - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné značenie
odsúhlasené 

1097 Vajnorská - VPÚ DECO, a. s. - rekonštrukcia výpravne a vrátnice DPB, a. s. Jurajov 
dvor sever - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1098 V záhradách - SPP, a. s. - rekonštrukcia plynovodu - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

1099 Dunajská - Cestprojekt - rozšírenie existujúceho plateného parkoviska - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1100 Žitná, Kol'ajná, Trávna - ST, a. s. - rozšírenie miestnej telefónnej siete Rača - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1101 Púchovská - Flaga Slovplyn, s. r. o. - ČS PH, areál Technomarket - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1102 Karadžičova - Magistrát OCH - oprava jazdného pruhu - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1103 Gallayova, Fedakova - MÚ Dúbravka - vonkajší rozvod pre kotolňu Kl2 - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1104 Staromestská - Magistrát OCH - oprava zastávky MHD - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1105 Zámocká - Hotel IBIS - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1106 VendelÍnska - BI Schol!, s. r. o. - navrhované vodorovné dopravné značenie VI2a - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1107 Rytierska - MÚ Devín - revitalizácia devínskeho námestia - dopravné značenie počas 
výstavby a trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1108 Brigádnická - E. Cesnaková - zriadenie prípojok inžinierskych sietí - dopravné značenie 
eočas výstavby - odsúhlasené 

1109 Sustekova - Cestprojekt - polyfunkčný dom (komunikácie, spevnené plochy) - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 
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1110 Mierová, Radničné námestie, Strnková - Cestprojekt - rekonštrukcia vodovodu; vetva 
C, D - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1111 Ambroseho - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

1112 Sokolovská - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1113 Svoradova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

1114 Liptovská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
neodsúhlasené 

1115 Líščie nivy - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

1116 Účelová komunikácia pri Ivánskej ceste - Marianum - návrh dopravného značenia 
a dopravných zariadení trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 

(dz) - dopravné značenie raelizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 10. 7. 2003 
č. j.: MAGI2003/M335"/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. 7. 2003 

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. 1126 (po), 1127 (po), 1128 - 1130, 1132 -1134,1135 (po), 1136 - 1140, 1142 - 1146, 1148-
1150, 1153 - 1155, 1157 - 1159, 1160 (po), 1161 (po), 1162 (po), 1163 (po) zápisnice 
Č. 25/2003 operatívnej komisie zo dňa 8. 7. 2003, 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. 1125, 1127 (po), 1131, 1141, 1143, 1146, 1147, 1149, 1150, 1156 
(po), 1159, 1160 (po), 1162 (po) zápisnice č. 25/2003 operatívnej komisie zo dňa 8. 7. 2003, 
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. 1143, 1146, 1151, 1152, 1156 (po), 
1157 zápisnice Č. 25/2003 operatívnej komisie zo dňa 8. 7. 2003, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Illová / 593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 25/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 8. 7. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB,a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, Ing. Machová, Illová, p. Kubica 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbík 
npor. Ing. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
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, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933,1047,1237,1238,1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660, 1666, 1667, 1668, 1706, 1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923,1023,1024,1026,1027,1078, 1079, 1080, 1123 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 299, 325, 343, 350,461,465, 518, 685,686, 687, 733, 744, 746, 781, 784, 790,855,857,858, 
859,922,956,958,959,960,961,1028,1077,1081,1082, 1083, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 

1117 Jantárová - Viedenská cesta - Starý most - ODI v Bratislave V žiada OCH v celej 
križovatke obnoviť vodorovné dopravné značenie (aj so smerovými šípkami); vymeniť aj 
dopravnú značku C4a za B23b podľa priloženej fotodokumentácie 

1118 Kaukazská, Údernícka, Gogol'ova - ODI v Bratislave V žiada spracova!' projekt 
organizácie dopravy v okolí parkoviska Matador pri letnom kúpalisku z dôvodu 
každoročne sa opakujúcich problémov s parkovaním a prejazdom MHD (86, 82) 

1119 Krechty - ODI v Bratislave II žiada OCH doplni!' B23a (40 km/h) v smere od Cesty na 
Senec do Vajnor nad dopravnú značku A l b 

1120 Ivánska cesta - ODI v Bratislave II žiada OCH urýchlene obnovi!' vodorovné značenie 
pri zastávke MHD "Slowackého" 

1121 Ružinovská - ODI v Bratislave II žiada OCH zabezpeči!' výjazd na Bajkalskú smer 
Prístavný most presunutím dopravnej značky CSa v deliacom ostrovčeku do pôvodnej 
výšky 

1122 Ružinovská - ODI v Bratislave II žiada OCH zabezpečiť orezanie zelene prekrývajúcej 
dopravnú značku DS3 pred križovatkou s Tomášikovou ulicou v smere jazdy od Bajkalskej 
ulice 
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1123 Martinčekova - ODI v Bratislave II žiada MÚ Ružinov zabezpečit' výmenu nefunkčnej 
dopravnej značky Cl (zväčšený rozmer) - výjazd na Bajkalskú smerom na Trenčiansku 
ulicu 

1124 Jarovce, Rusovce, Čunovo - BVS, a. s. - výstavba kanalizácie II. etapa - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené (obnova platnosti) 

1125 Odborárske námestie - JMF zväzov odbo org. SR - vytvorenie parkovacích plôch vo 
dvore - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1126 Čárskeho - Otyk Invest, S. r. O. - polyfunkčný obytný súbor Mestské vily - dopravné 
značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1127 Čárskeho - Otyk Invest, S. r. O. - polyfunkčný obytný súbor mestské vily (komunikácie, 
parkoviská, chodníky) - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1128 Sládkovičova, Gunduličova - H - Probyt, S. r. O. - umiestnenia lešenia - dočasné 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1129 Francúzkych partízánov - JUDr. Srnrečanová - predíženie plynovodu - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1130 Sliačska cesta - Róbert Hnáta - rekonštrukcia nízkonapät'ovej prípojky dom garáže -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1131 Prístavná - Jurki - Hayton - plynofikácia areálu - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1132 Blagoevova - MÚ Petžalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené ( dz) 
1133 Radničné námestie - MÚ Ružinov - obnova námestia (komunikácie, parkoviská) -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1134 Romanova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené ( dz) 
1135 Jozefská - PPP - polyfunkčný objekt - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 

odsúhlasené 
1136 Drevená - Cestprojekt - prípoj ka plynu - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1137 Ľubinská - Cestprojekt - rekonštrukcia plynu - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1138 Bencúrova - Marek Hulík - kanalizačná a elektrická prípojka - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1139 Revúcka (2x) - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
1140 Líščie nivy - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
1141 Mlynské nivy - Marianum - vyznačenie parkovacích boxov vo dvore - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené (dz) 
1142 Rajecká - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
1143 Vajnorská - Rožňavská - Studená - úprava križovatky z dôvodu výstavby hypermarketu 

TESCO - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1144 Daxnerovo námestie - Médius, s. r. O. - rekonštrukcia sanatória Medius (zriadenie 

prípojky nízkeho napätia) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1145 Tomášikova - PPP - čerpacia stanica ESSO (asfaltovanie komunikácie) - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1146 Vajnorská - Rožňavská - Studená - PPP - úprava križovatky z dôvodu výstavby 

hypermarketu TESCO - trvalé dopravné značenie a dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
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1147 Galvaniho - Lindner immobiIien, s. r. o. - administratívne centrum Lindner (komunikácie 
a spevnené plochy) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1148 Námestie SNP - BPS, s. r. o. - aktualizácia parkovacích miest - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1149 Dúbravská cesta - JaT Global, s. r. o. - garáže objekt C - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1150 Kamenárska - JUDr. Vozár - realizácia prípojky plynu k rodinnému domu - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1151 Bajkalská - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1152 Bajkalská - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov (príjazdová vetva na Prievozskú 
ulicu) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1153 Matejkova - ContEx Plus, s. r. o. - zriadenie prípojky vysokého napätia - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1154 Kvačalova - BVS, a. s. - havária kanalizácie - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1155 Bratská - Magistrát OCH - oprava zastávky MHD - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1156 Einsteinova - I. Interierová spoločnosť, s. r. o. - budova nábytku - dopravné značenie 
počas výstavby a trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1157 Bajkalská, Drieňová - SPP, a. s. - rekonštrukcia plynovodov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1158 Heydukova - MÚ Staré mesto - zmena organizácie dopravy počas návštevy delegácie z 
Izraela - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1159 Brusnicová - Holko - zriadenie plynovej prípojky - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1160 Kazanská, Podzáhradná - Kompleting, s. r. o. - polyfunkčné domy (komunikácie, 
spevnené plochy) - trvalé dopravné značenie a dopravné značenie počas výstavby -
predbežne odsúhlasené 

1161 Kazanská, Uzbecká - Kompleting, s. r. o. - polyfunkčné domy (komunikácie, spevnené 
plochy) - trvalé dopravné značenie - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené 

1162 Podzáhradná - Kompleting, s. r. o. - polyfunkčné domy (komunikácie, spevnené plochy) 
- trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1163 Podzáhradná, Kazanská - Kompleting, s. r. o. - polyfunkčné domy (komunikácie, 
spevnené plochy) - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

Zapísala: Illová 

(dz) dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 18.7.2003 
č.j.: MAG/2003/~~~IIL 

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. 7. 2003 

I.určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § ll6 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. 1168, 1170, 1172 - 1180, 1182 (po), 1183 (po), 1184 (po), 1185 - 1187, 1189 - 1192, 1194, 
ll96 (po), ll97 (po), ll98 - 1201, 1202 (po), 1203, 1204, 1205 (po), 1206 - 1213, 1214 (po), 
1215 zápisnice Č. 26/2003 operatívnej komisie zo dňa 15. 7. 2003, 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. 1170, 1178, 1195 (po), 1196 (po), 1197 (po) zápisnice Č. 26/2003 
operatívnej komisie zo dňa 15. 7. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

III. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § ll2 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. 1169, 1171, 1181, 1187, 1193 (po) 
zápisnice Č. 26/2003 operatívnej komisie zo dňa 15. 7. 2003, 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. 1188 zaplsmce 
Č. 26/2003 operatívnej komisie zo dňa 15. 7. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu 

, ~/' ,< ",;í0 SA Ing. Stanislav Vajcí 

'~. (J.C;\ <f).1i~ vedúci oddelenia prevádzky dop avy 

(
ll, G', , •.. ,.,., I 'L __ 

Vybavuje: Illová 1 593 56 221 ~t; ~:::;\~)' / ,j/!.! I 
-L;.. ~~0 ,~) -~ 

(po) - predbežne odsúhlasené )Á;/0""ii'~\':J':i:,\' 
- 4 -
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Zápisnica Č. 26/2003 

zo zasadnutia operativnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 15. 7. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBA V 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mečárová, Ing. Machová, Illová, p. Kubica, 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbík 
npor. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p. G1asa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923,1023,1024,1026,1027,1078, 1079, 1080, 1123, 1164 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 299, 325,343,350,461,465, 518, 685,686,687, 733, 744, 746, 781, 784, 790,855,857,858, 
859,922,958,959,960,961,1028,1077,1081,1082,1083, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 1165, 1166, 
1167 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 

1164 Ľanová - ODI v Bratislave II žiada MÚ Ružinov osadiť dopravnú značku Cl + E2b na 
výjazde od polikliniky 

1165 Námestie SNP - Poštová - ODI v Bratislave I žiada OCH doplniť chýbajúce dopravné 
značky D57a a D57b po oboch stranách komunikácie 

1166 Panónska cesta - ODI v Bratislave V upozorňuje na nefunkčné premenliv& dopravné 
značenie D20 (B27a ,,60" + Pozor radar) pri obchodných domoch Carrefour a TESCO 

1167 Brnianska - Šípková - ODI v Bratislave I žiada OCH doplnit' dopravnú značku B2 
1168 Prievozská - Cestprojekt - odstránenie havarijného stavu plynovodu (medzi 

Novohradskou ulicou po Zvolenskú ulicu) - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 8. 7. 2003 

1169 Cesta na Senec - PPP - osadenie lávky pre peších - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 8. 7. 2003 

1170 Chorvátske rameno - Pajštúnska - Starz Bratislava - cyklistická trasa - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 8. 7. 2003 

1171 Viedenská cesta - Prístavný most - Cestprojekt - výstavba diaľnice D61 Bratislava III. 
etapa - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1172 Na úvrati - Ing. Goliaš - napojenie inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 
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1173 Vavilovova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1174 Wolkrova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené (dz) 

1175 Gessayova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené (dz) 

1176 Mlynarovičova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1177 Wolkrova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1178 Kopčianska - M.Profex, s. r. o. - prístupová komunikácia, chodníky, spevnené plochy 
a parkovisko - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1179 Mostová - Jesenského - Palackého - DPB, a. s. - druhý vjazd a rekonštrukcia Mostovej 
ulice - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1180 Železničná stanica Petržalka a Staré Mesto. - Cestprojekt - Pečianska, Panóska cesta, 
Ševčenkova - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1181 Račianska - Cestprojekt - prípojka kanalizácie, vodovodu - dopravné značenie počas 
výstavby (predíženie platnosti) - odsúhlasené 

1182 Nábrežie arm. gen. L. Svobodu - Žižkova - Magistrát ODP - situačný plán signalizácie 
a stavebných úprav - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1183 Botanická - Magistrát ODP - situačný plán signalizácie - predbežne odsúhlasené 
1184 Pilárikova - Svoradova - RMA Plus, s. r. o. - úprava križovatky - trvalé dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
1185 Brižitská - Ing. arch. Špendla - realizácia vodovodnej prípojky - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1186 Podunajská - Vakant, s. r. o. - napojenie vodovodu a kanalizácie - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1187 Kubačova - Detvianska - Rustaveliho - MÚ Rača - osadenie pevných bezpečnostných 

stípikov v križovatke Detvianska, Rustaveliho, Kubačova a na ulici Kubačova - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1188 Kubačova - MÚ Rača - priechod pre chodcov na ulici Kubačova a rozšírenie priechodu 
pre chodcov v križovatke Kubačova - Detvianska - neodsúhlasené 

1189 Stachanovská - JUDr. Straňák - rekonštrukcia rodinného domu (prípojka kanalizácie) -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1190 Prievozská - Cestprojekt - odstránenie havarijného plynovodu ( medzi Novohradskou 
a Zvolenskou ulicou - zmena) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1191 Ružinovská - MÚ Ružinov - rekonštrukcia oddychovej a rekreačnej časti Štrkovecké 
jazero - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1192 Záhradnícka - Mraziarenská - Magna, s. r. o. - spevnené plochy a parkovisko - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1193 Ráztočná - ST, a. s. - miestna telefónna sieť - dopravné značenie počas výstavby -
predbežne odsúhlasené 

1194 Astronomická, Bulharská - ZE, a. s. - pokládka kábla 22 kV pre TESCO - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1195 Mlynské nivy - DBC Invest, a. s. - komunikácie, chodníky, parkoviská - trvalé dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

1196 Mlynské nivy - Jarabinková - DBC Invest, a. s. - verejné komunikácie - trvalé dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

1197 Mlynské nivy - Jarabinková - DBC Invest, a. s. - výstavba komunikácie - dopravné 
značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
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1198 Mierová - Cestprojekt - optická sieť SLSP Prievozská - Rovinka II - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1199 Pajštúnska - Starz Bratislava - cyklistická trasa pri Chorvátskom ramene - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1200 Jégeho - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
(dz) 

1201 SoIivarská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1202 Kozia, Zochova - RMA Plus, s. r. o. - polyfunkčný dom (prípojky inžinierskych sietí) -
dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1203 Šulekova - ST, a. s. - miestna telefónna sieť (zmena trasy) - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1204 Jeseniova - Wennor, a. s. - vjazd na pozemok - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1205 Júnová - MÚ Nové Mesto - predíženie inžinierskych sietí (uzávierka ulice) - dočasné 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1206 Brusnicová - MÚ Nové Mesto - rekonštrukcia ulice - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1207 Jaskový rad - BVS, a. s. - rekonštrukcia vodovodu, kanalizácie a plynovodu (3. etapa) -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1208 Karola Adlera - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

1209 Dankovského - BVS, a. s. - oprava kanalizačného potrubia DN 300 - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1210 Smetanova - BVS, a. s. - oprava kanalizačného potrubia DN 300 - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1211 SomoIického - BVS, a. s. - oprava kanalizačného potrubia DN 300 - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1212 Panenská - BVS, a. s. - oprava kanalizačného potrubia DN 300/450 - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1213 Vysoká - Námestie l. Mája - Ľudová banka - osadenie kvetináčov - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1214 Uršulínska - Koliba Production, s. r. o. - nakrúcanie historického filmu - dočasné 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1215 Mateja Bela, Tolstého - Koliba Production, s. r. o. - nakrúcanie historického filmu -
dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 

(dz) - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 24. 7. 2003 
č. j.: MAG120031006'WIL 

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. 7. 2003 

I. určuj e 

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 Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
č. 1217 - 1221, 1222 (po), 1223 (po), 1224, 1225 (po), 1226 - 1228, 1229 (po), 1230, 1232-
1238,1240 - 1242, 1244 - 1246, 1247 (po), 1248 - 1250, 1251 (po), 1252 (po), 1253 (po), 1254 
(po), 1255 (po), 1257 - 1270 zápisnice č. 27/2003 operatívnej komisie zo dňa 22.7.2003, 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 podľa bodu č. 1216, 1229 (po), 1232, 1239, 1243 (po), 1252 (po), 1255 (po), 
1256 (po), 1270 zápisnice č. 27/2003 operatívnej komisie zo dňa 22. 7. 2003, 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 pozenmých 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. 1231, 1238, 1240, 1242 zápisnice 
č. 27/2003 operatívnej komisie zo dňa 22.7.2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu . 

Vybavuje: Illová 1 593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 

./) 

In~jCík 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
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Zápisnica Č. 27/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 22. 7. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODI BA IV 
ODIBAV 
DPB, a.S. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Révay, Ing. Machová, p. Kubica, 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbík 
npor. Ing. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. mDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
mDr. Sobolič 

p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6,7,32,77,78,206,246,348,687,733,740,741,742,743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923,1023,1024,1026,1027,1078,1079, 1080, 1123, 1164 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 299, 325, 343, 350,461,465, 518, 685, 686,687, 733, 744, 746, 781, 784, 790,855,857,858, 
859,922, 958, 959, 960, 961, 1028, 1077, 1081, 1082, 1083, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 1165, 1166, 
1167 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 

1216 Obilná - Vipa, s. r. o. - návrh dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1217 Karadžičova - Dulovo námestie - Energoprojekt - rekonštrukcia horúcovodu - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1218 Staré Mesto - BPS, s. r. o. - ciele a zásady parkovacej politiky na území mestskej časti -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1219 Vajnorská - Magistrát OCH - oprava komunikácie (ľavý jazdný pruh) - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1220 Limbová - Magistrát OCH - oprava zastávky MHD - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1221 Černockého - Magistrát ODP - oprava komunikácie - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

1222 Devínska cesta - Karloveská - Magistrát ODP - dopravno - inžinierske podklady cestnej 
svetelnej signalizácie - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1223 Karloveská - Jurigovo námestie - Magistrát ODP - dopravno - inžinierske podklady 
cestnej svetelnej signalizácie (plán signalizácie variant "A"- blikač) - trvalé dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 
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1224 Karloveská - Púpavová - Magistrát OCH - oprava betónových ríms na moste - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1225 Doležalova, Bulharská - Consult holding, s. r. o. - výstavba podkrovia a prípojka vody na 
Bulharskej ulici - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1226 Devínska cesta - Magistrát ODP - oprava komunikácie (etapizácia) - odsúhlasené 
1227 Oriešková - A. Gigliotti - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1228 Pračanská, Príjazdná - Cestprojekt - rekonštrukcia plynovodov - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1229 Bajkalská - ICT Istroconti, a. s. - športovo - penziónový dom Platan (zariadenie 

staveniska) - dočasné dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1230 Havlíčkova - Ing. Ružanský, CSc. - dvojgeneračná vila (zariadenie staveniska, prípojky 

inžinierskych sietí) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1231 Pri starom letisku, Rol'nícka - Cestprojekt - rekonštrukcia plynovodov III. etapa, 2. a 3. 

fáza - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1232 Baltská - BSS, s. r. o. - bytový dom (komunikácie, parkoviská) - trvalé dopravné značenie 

- odsúhlasené 
1233 Podunajská - Magistrát ODP - návrh polohy zastávky MHD - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1234 Suchá - P. Petrovič - zriadenie plynovej prípojky (uzávierka časti ulice) - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1235 Hattalova - Gupress - elektrická prípojka - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1236 Pri trati, Vinohradnícka - Cestprojekt - pokládka optickej siete VIII. etapa - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1237 Uzbecká, Kazanská - Cestprojekt - pokládka optickej siete V. etapa - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1238 Odeská, Pri trati - Cestprojekt - pokládka optickej siete VII. etapa - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1239 Trnavská cesta - Cestprojekt - špOJ;tovo - diagnostické centrum Pasienky (postavenie 

vežového žeriavu) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1240 Dvojkrížna, Výtvarná, Odeská - Cestprojekt - pokládka optickej siete VI. etapa -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1241 Prešovská, Na paši, Teslova - Cestprojekt - rekonštrukcia plynovodov I. etapa -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1242 Nová Vrakuňa - Enerrnont - privádzač vysokého napätia, nízkeho napätia a TS -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1243 Pestovatel'ská - Schacherrnayer, s. r. o. - administratívno - prevádzkový objekt 

(komunikácie a spevnené plochy) - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1244 Búdková cesta - PODico - zariadenie staveniska - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1245 Mikulášska - Židovská - Cestprojekt - prípoj ka nízkeho napätia - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1246 Mostová - Bratcarl, a. s. - druhý vjazd a rekonštrukcia ulice (vyznačenie obchádzkových 

trás) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1247 Košická - Miletičova - Metro, a. s. - rekonštrukcia križovatky a ulice - trvalé dopravné 

značenie - predbežne odsúhlasené 
1248 Studená - PPP - križovatka Vajnorská - Rožňavská - Studená - trvalé dopravné značenie 

- odsúhlasené 
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1249 Obchodná - PPP - rekonštrukcia kanalizácie 1. etapa - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

1250 Medená - PPP - asanácia objektu - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené 

1251 Chalúpkova - PPP - úprava vstupu do areálu - trvalé dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

1252 Dunajská - Dunajská investičná, s, r. o., Šamorín - polyfunkčný objekt - trvalé dopravné 
značenie - predbežne odsúhlasené 

1253 Podzáhradná - BSS, s. r. o. - bytový dom III. a IV., garáže a parkoviská (rozkopávky) -
dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1254 Kazanská - BSS, s. r. o. - komunikácie a parkoviská (bytový dom III.) - dopravné 
značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1255 Kazanská, Podzáhradná - BSS, s. r. o. - bytový do III. a IV., garáže a parkoviská - trvalé 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1256 Einsteinova - Ravak - polyfunkčný objekt Ravak (komunikácie) - dopravné značenie 
počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1257 Toplianska - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1258 Toryská - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

1259 Staromestská - Okey taxi - vyhradené parkovanie pre taxi - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

1260 Holíčska - MÚ Petržalka - osadenie l x dopravný kôl - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1261 Adámiho - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

1262 Gencerova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1263 Haanova (2x) - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1264 Smolenická - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené ( dz) 

1265 Nejedlého - MÚ Dúbravka - parkovisko - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1266 Kvačalova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
1267 Meteorová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené ( dz) 
1268 Žilinská - PODico - polyfunkčný objekt (betonáž základovej dosky) - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1269 Tešedíkova - PODico - zriadenie plynovej prípojky - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1270 Nové Mesto - ČOVSPOL, s. r. o. - administratívna budova (parkovisko a spevnené 

plochy) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 

(dz) - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: ll. 8. 2003 
č.j.: MAG/20031dS<?)<jIL 

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. 7. 2003 

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 Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
Č. 1279 - 1285, 1288, 1290, 1292, 1293, 1295, 1296, 1299 (po), 1300 (po), 1301 - 1304, 1307-
1309, 1312, 1314, 1315, 1317 - 1322 zápisnice Č. 28/2003 operatívnej komisie zo dňa 29.7. 
2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasÍ 

podľa § 62 ods. 2 písm. c) zákona NR SR Č. 315/1996 Z. z. opremávke na pozemných 
komunikáciách s použitím dopravných značiek· a dopravných zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 1283, 1287, 1290, 1291, 1297 (po), 1298, 1303 - 1305, 1311, 
1313 (po) zápisnice Č. 28/2003 operatívnej komisie zo dňa 29.7.2003, 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 pozenmých 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. 1279, 1286, 1289, 1294, 1295, 1306, 
1310,1316 zápisnice Č. 28/2003 operatívnej komisie zo dňa 29.7.2003, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto listu. 

/' 

Iťst~jCík 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Illová 1 593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 28/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 29.7.2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Révay, Ing. Machová, p. Kubica, 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbík 
npor. Ing. Ondrej ec 

kpt. mDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
mDr. Sobolič 
p. Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929, 930, 931, 932, 933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660, 1666, 1667, 1668, 1706, 1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923, 1023, 1024, 1026, 1027, 1078, 1079, 1080, 1123, 1164, 1273 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 299,325,343,350,461,465,518,685,686,687,733,744, 746, 781, 784, 790, 855, 857, 858, 
859,922,958,959,960,961, 1028, 1077, 1081, 1082, 1083, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 1165, 1166, 
1167, 1271, 1272, 1274, 1277, 1278 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 

1271 Obchodná - DPB, a.s. žiada OCH vymaľovať ochranné pásmo električkovej trate 
1272 Bulharská - OCH zabezpečí výmenu poškodených a nečitateľných dopr. zn.Dla 

v križovatke s Rádiovou a Doležalovou ulicou a doplní chýbajúce dopr. zn. D6a 
v križovatke s Rádiovou v smere na Galvaniho + obnovu VDZ 

1273 Dulovo námestie - MÚ Ružinov zabezpečí osadenie 2 ks dopr. zn. B31 v smere 
z Košickej na Trenčiansku a z Trenčianskej na Košickú 

1274 Černyševského - OCH osadí chýbajúce dopr. zn. podľa priloženého náčrtku 
1275 Jesenského - Váhostav osadí a prekryje dopr. zn. podľa priloženého výkresu 
1276 Drotárska - H-PROBYT s.r.o. osadenie 2 ks zábran na chodníku - odsúhlasené 
1277 Nábrežie L. Svobodu - ODI Bratislava I žiada OCH osadiť dopr. zn. B31 od zástavky 

MHD (Internát Lafranconi) po najbližší prejazd cez el. trať 
1278 Záhradnícka - ODI Bratislava II žiada OCH osadiť zábradlie od priechodu pre chodcov 

oproti zástavke MHD pri trhovisku zo strany parčíka v dížke 25m 
1279 Nový most - Slovenská produkčná a.s. - nakrúcanie televíznej upútavky - dočasné 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1280 Dostojevského rad - BVS, a. s. - rekonštrukcia vodovodu 2. etapa - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
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1281 Teslova - Ing. arch. Boháč - osadenie dopravných kolov - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1282 Botanická - DPB, a.s. - oprava električkovej trate - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1283 Einsteinova - I. Interiérová spoločnosť s.r.o. - budova domu nábytku - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1284 Tajovského - Ing. Dragúň - záber verejného priestranstva - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1285 Mlynské nivy - DBC INVEST - výstavba vodovodu - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

1286 Prístavný most (RONDEL) - Magistrát ODP, KDI - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1287 Húščavova - Farby-Laky Norocký - riešenie dopravných plôch vokolí predajne -
dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1288 Bradlianska, Vansovej, Zrínskeho - ST, a.s. - rozšírenie MTS II. stavba - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1289 Prístavný most - SSC - oprava povrchu komunikácie - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1290 Tomášikova - ESSO Slovensko s.r.o. - čerpacia stanica PH - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1291 Hodžové námestie - Hotel Forum - úprava dopravných plôch - trvalé dopravné značenie 

- odsúhlasené 
1292 Fedákova - MÚ Dúbravka - rekonštrukcia a modernizácia teploenergetických zariadení -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1293 Homolova - MÚ Dúbravka - rekonštrukcia a modernizácia teploenergetických zariadení 

- dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1294 Prístavný most - SSC - oprava ozub č.3 - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1295 Záhorská Bystrica - TV MARKÍZA - deň otvorených dverí - dočasné dopravné značenie 

- odsúhlasené 
1296 Karloveská - PPP - polyfunkčný obytný súbor (napojenie komunikácie) - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1297 Geologická - ERSTA V Ing. Nagy - bytové domy A,B,C - trvalé dopravné značenie -

predbežne odsúhlasené 
1298 Galvaniho - Lindner Immobilien, s.r.o. - administratívne centrum (suterén)- trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1299 Majerníkova - PPP - napojenie illŽinierkych sietí - dopravné značenie počas výstavby -

predbežne odsúhlasené 
1300 Majerníkova - PPP - zásobovací box - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1301 Olejkárska - DPB,a.s. - výluka električiek Dúbravka - náhradné stanovisko MHD -

dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1302 Vajanského nábrežie - DPB,a.s. - výluka električiek námestie Ľ. Štúra - dočasné 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1303 Galvaniho - Lindner immobilien s.r.o. - administratívne centrum - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1304 Milana Marečku - JEDNOTA, s.d. - komunikácie a parkovisko - odsúhlasené 
1305 KutIíkova - PPP - parkovisko - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1306 Lamačská - PPP - úprava Lamačskej cesty (hypermarket TESCO) - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1307 Kazanská - Cestprojekt - preložka kanalizácie DN 1200 - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
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1308 Pažítkova - Bratislavská teplárenská, a.s. - optická prípojka BAT Bajkalská - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1309 Nejedlého - Cestprojekt - sekundárne rozvody a OST 974 - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1310 Einsteinova - PPP - uzávierka parkoviska - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1311 Seknrisova - DIAL s.r.o. - parkovisko v areáli - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1312 Prievozská - SPP, a.s. - odstránenie havarijného stavu plynovodu - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1313 Mostová - BRATCARL a.s. - 1. suterén - trvalé dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
1314 Panónska - BVS, a.s. - zrušenie arrnatúrnej šachty - dopravné značenie počas výstavby

odsúhlasené 
1315 Dial'nica D61 - Doprastav a.s. - odvodnenie diaľnice (priečna rozkopávka Jantárovej) -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1316 Dial'nica D61 - Doprastav, a.s. - dočasná oporná konštrukcia lávky (obratisko pred 

Prístavným mostom) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1317 Ružová dolina - MÚ Ružinov - jazdné pruhy pred križovatkou - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1318 Fibichova - Ing. Horňák - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1319 KrÍžkova - MICRONET a.s. - trasa HDPE - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1320 KrÍžkova - MICRONET a.s. - trasa HDPE - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1321 Pribinova - DPB a.s. - dočasné zriadenie zastávky MHD - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1322 Kopčianska - MÚ Petržalka - chodník a priechod pre chodcov - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 12. 8. 2003 
č. j.: MAG/2003{3S-'1!jIL 

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. 8. 2003 

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. 1324, 1325, 1327 - 1334, 1335 (po), 1336 (po), 1337, 1338, 1339 (po), 1340, 1341 zápisnice 
Č. 29/2003 operatívnej komisie zo dňa 5. 8. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. 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. 1323, 1326, 1327 zápisnice Č. 

29/2003 operatívnej komisie zo dňa 5. 8. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

/\ 

In(,~ajCík 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Illová 1 593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 29/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 5. 8. 2003. 

Prítomní: Magistrát 

KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODI BA IV 
ODIBA V 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 
MDPT SR 
Mobilita servis 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

Ing. Mečárová, Ing. Machová, p. Kubica, 
Ing. Blaho, Ing. Uhliariková 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbík 

Ing. Pavelková 

p. Viazanko 
Ing. Kováč, Ing. Zeman 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923, 1023, 1024, 1026, 1027, 1078, 1079, 1080, 1123, 1164, 1273 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 325,461,465,518,685,686,687, 746, 781, 784, 790,855,857,858, 859,922,958,959,960, 
961,1028,1077,1081,1082,1083,1117,1119,1120,1121, 1122, 1165, 1166, 1167, 1271, 1272, 1274, 
1277,1278 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 

1323 Lamačská cesta - PPP - napojenie novonavrhovanej komunikácie - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 29. 7. 2003 

1324 Pajštúnska - Magistrát OCH - oprava komunikácie 1. etapa - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1325 Bratská - Magistrát OCH - oprava komunikácie(vjazd na Panónsku) - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1326 Cesta na Senec - Magistrát ODP - oprava komunikácie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 29. 7. 2003 

1327 Rožňavská - Slovinská - Magistrát ODP - oprava komunikácie - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 29. 7. 2003 

1328 Predstaničné námestie - MCW, s. r. o. - regulácia plateného parkovania - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1329 Prokopa Vel'kého - Magistrát OCH - oprava komunikácie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
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1330 Prokopa Veľkého - Magistrát OCH - oprava komunikácie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1331 Partizánska - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1332 Fándlyho, Bartoňova, Lazaretská, Továrenská - BVS, a. s. - oprava kanalizačných 
poklopov - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1333 Uršulínska - Magistrát - vyhradené parkovanie počas návštevy - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1334 Šulekova - Nájomníci bytového domu - výmena rozvodov nízkeho napätia - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1335 Podunajská - Erstav - bytový dom na Podunajskej ulici - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 

1336 Podunajská - Erstav - bytový dom na Podunajskej ulici - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

1337 Štetinová - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1338 Ulica 29. augusta - Cestprojekt - prípoj ka Sociálmjpoisťovne do VTS Orange - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1339 Hrebendova - Cestprojekt - rekonštrukcia vodovodu - dopravné značenie počas výstavby 
- predbežne odsúhlasené 

1340 Vrančovičova - MÚ Lamač - rekonštrukcia kanalizácie - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1341 Štefánikova - Magistrát OCH - oprava komunikácie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

Zapísala: Illová 

(dz) - dopravné značenie realizovať na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 18. 8. 2003 
č. j.: MAG/2003/X~'t)i1L 

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. 8. 2003 

I. u r č uje 

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. 1343,1346,1347, 1350 - 1353, 1356, 1357, 1358 (po), 1359 -1366, 1368 - 1370 zápisnice č. 
30/2003 operatívnej komisie zo dňa 12. 8. 2003, 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. 1355 (po) zápisnice Č. 30/2003 operatívnej komisie zo dňa 
12.8.2003, 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. 1348, 1349, 1354, 1364, 1367 
zápisnice Č. 30/2003 operatívnej komisie zo dňa 12. 8. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu. "'-::; O S FI 

! c. ,o,, ~/.\ 

Vybavuje: Illová /593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 

.(1 ,:'~ r 
.. '" I,·:\,,~ ~ 

\

1 ... ~r(n 
\'~::::lf:<'_. \,.,.J-" .. ~" ~~}.h 
\>,"",/'::t' "" I g. S nislav ajcík 
'\.<':i"'"'''''''' .i::, vedúci oddelenia prevádzky dopravy "'-..4' 
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1350 Suché mýto - Cestprojekt - výstavba komunikácií a spevnených plôch (polyfunkčný 
objekt) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1351 Mišíkova, Na Slavíne - Cestprojekt - rekonštrukcia kanalizácie - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1352 Údolná - JUDr. Benčura - zriadenie kanalizačnej prípojky - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1353 Zvolenská - Miletičova - Cestprojekt - odstránenie havarijného stavu plynovodu na 
Prievozskej ulici - II. etapa - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 5. 8. 2003 

1354 Viedenská cesta - Prístavný most - Cestprojekt - výstavba dažďovej kanalizácie obj. 
502-01, realizácia obj. 610-00 v rámci stavby "Diaľnica D 61 Bratislava" - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 5. 8. 2003 

1355 Hečkova - Bytofond Rača - parkovisko a spevnené plochy - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 

1356 Vysoká - Ing. Dr. Skýva - kontrolovaný vjazd (polyfunkčný objekt Hodžovo námestie) -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1357 Gorkého - Laurinská spol., s. r. o. - meštiansky dom - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1358 Šustekova - ST, a. s. - miestna telefónna sieť II. etapa - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 5. 8. 2003 

1359 Dunajská - PPP - záber staveniska (polyfunkčný objekt) - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1360 Palackého - BPS, s. r. o. - aktualizácia parkovacích miest - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1361 Rajská - BPS, s. r. o. - aktualizácia parkovacích miest - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1362 Bellova - Ing. Jakubčo - zriadenie inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

1363 Viedenská cesta - PPP - ORANGE LINE športový deň na kolieskových korčuliach 
(uzávierka) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 5. 8. 2003 

1364 Rustaveliho, Detvianska, Jurkovičova, KnÍžkova dolina - MÚ Rača - oberačkové 
slávnosti - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1365 Balkánska - MÚ Rusovce - zriadenie chodníka pre peších - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1366 Bratislava V - Hl. m. SR Bratislava - uzávierky komunikácií počas návštevy sv. otca -
dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1367 Dolnozemská - Hl. m. SR Bratislava - parkovanie autobusov - dočasné dopravné značenie 
- odsúhlasené 

1368 Panónska cesta - Hl. m. SR Bratislava - parkovanie autobusov - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1369 Mlynské nivy - DBC Invest, a. s. - napojenie inžinierskych sietí (administratívna budova) 
- dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1370 Ivánska cesta - ST, a. s. - rozšírenie miestnej telefónnej siete I. etapa - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 
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Zápisnica Č. 30/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 12. 8. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODI BAl 
ODI BA II 
ODIBA III 
ODI BA IV 
ODIBA V 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, Ing. Machová, p. Kubica, p. Illová 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbík 

mjr. Ing. Adarnkech 

npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933,1047,1237,1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660, 1666, 1667, 1668, 1706, 1772, 2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923,1023,1024,1026,1027,1078,1079, 1080, 1123, 1164, 1273 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 325,461,465, 518, 685,686, 687, 746, 781, 784, 790,855,857,858,859,922,958,959,960, 
961,1028,1077,1081,1082,1083,1117,1119,1120,1121,1122, 1165, 1166, 1167, 1271, 1272, 1274, 
1277, 1278, 1342, 1343, 1344, 1345 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 

1342 Dostojevského rad - Bezručova - OD! v Bratislave I žiada OCH odstrániť konáre 
stromov prekrývajúce pravé návestidlo cestnej svetelnej signalizácie v smere od 
Dostojevského radu na Šafárikovo námestie 

1343 Rajská - OD! v Bratislave I žiada OCH osadiť dopravnú značku B2 podľa náčrtku 
1344 Jantárová - Rusovská - OD! v Bratislave V žiada OCH osadiť pod dopravnú značku Cl 

chýbajúcu dopravnú značku C4b (vpravo) v smere od námestia Hraničiarov na Jantárovú 
1345 Bratská - Panónska cesta - OD! v Bratislave V žiada OCH ošetriť zeleň na zjazdovej 

vetve z Bratskej na Panónsku cestu v smere od TERNA do centra (prekrýva dopravné 
značky Cl + C4b (pri záhradkách» 

1346 Záborského - Ing. Dzuriš - zriadenie elektrickej prípojky nízkeho napätia - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1347 Ulica Nad jazierkom, Na doline, Kratiny - Cestprojekt - rekonštrukcia plynovodov II. 
etapa - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1348 Pri starom letisku - Cestprojekt - rekonštrukcia plynovodov I. etapa, dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1349 Račianska - Cestprojekt - preložka stredotlakového plynovodu - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Bratislava dňa: 21. 8. 2003 

Č. j.: MAG/2003/;y,q'16~ ť1H"bG - f 
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. 8. 2003 

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 Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
Č. 1372 - 1374, 1376, 1377, 1378 (po), 1379 (po), 1380 - l382, 1383 (po), l384 - l387, 1389, 
l39l - 1394, l396 - 1406, 1408 (po), 1409 (po), 1410 (po), 1411, 1412, 1414 - 1418, 1420 -
1435,1437 zápisnice Č. 31/2003 operatívnej komisie zo dňa 19. 8. 2003, 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 podľa bodu č. 1390, l395, 1408 (po), 1409 (po), 1413, 1419, 1431 zápisnice 
Č. 31/2003 operatívnej komisie zo dňa 19. 8.2003, 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 pozenmých 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. 1375, l379 (po), 1388, 1390, 1404, 
1405, 1407, 1432, 1436 zápisnice Č. 31/2003 operatívnej komisie zo dňa 19. 8. 2003, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Illová 1 593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 31/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 19. 8. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBA V 
DPB,a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, Ing. Machová, p. Kubica, p. Illová 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbík 
npor. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 

p. Glasa 
p.Čumá 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923,1023,1024,1026,1027,1078, 1079, 1080, 1123, 1164, 1273, 1372 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 325,461,465,518,685,686,687, 746, 781, 784, 790,855,857,858,859,922,958,959,960, 
961,1028,1077,1081,1082,1083,1117,1119,1120,1121, 1122, 1165, 1166, 1167, 1271, 1272, 1274, 
1277, 1278, 1342, 1343, 1344, 1345 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 
Dopravný podnik: 
rok 2003: 1371 

1371 Vajanského nábrežie - DPB, a. s. odstráni dočasné vodorovné značenie v úseku 
Šafárikovo námestie - Námestie Ľ. Štúra 

1372 Drieňová, Zálužická, Haburská - ODI v Bratislave II žiada MÚ Ružinov osadiť 
chýbajúce dopravné značenie podľa náčrtku 

1373 Komárnická, Čaklovská - Cestprojekt - rekonštrukcia plynovodov - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 12. 8. 2003 

1374 Kalinčiakova - Odbojárov - Vlastníci domov - výmena kanalizačnej prípojky - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1375 Lamačská cesta - Staré grunty - SSC - dopravné trasy - odsúhlasené 
1376 Belehradská - Cestprojekt - prípoj ka UPC (polyfunkčný dom, Kováčska ulica) -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1377 Tomášikova, Nevädzová - GIB - vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie L etapa, l. 

časť - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1378 Nové Mesto - City Invest Poprad, s. r. o. - komunikácie a spevnené plochy (Interfrukt 

Nové Mesto Bratislava) - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
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------------- -------_._---_ .•... _------ - --- - - - - - - - -- -- -- ----- - -- -- - ---- --- --- ------~--~-

1379 Púchovská - ST, a. s. - miestna telefónna sieť Púchovská PS3 rozšírenie - dopravné 
značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1380 Rumančeková, Pažitková - ST, a. s. - miestna telefónna sieť; rozšírenie Tomášikova 22, 
Trávniky 2. stavba - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1381 Budovatel'ská - ST, a. s. - miestna telefónna sieť; rozšírenie - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1382 Rebarborová - Ing. I. Jančo - osadenie dopravných zrkadiel 2 x 2 ks - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1383 Vajnorská - Magnetová - PPP - rozšírenie križovatky a príjazdová komunikácia -
dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1384 Komárnická - Cestprojekt - nízkonapäťová káblová prípojka - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1385 Trenčianska - Cestprojekt - zriadenie kanalizačnej a vodovodnej prípojky pre zariadenie 
staveniska (obytný súbor Rozadol) - dopravné značenie počas výstavby odsúhlasené 

1386 Kupeckého - Cestprojekt - realizácia izolácie proti vlhkosti a oprava fasády - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1387 Bulharská, Rádiová - Magistrát ODP - návrh dopravného značenia - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1388 Mlynská dolina - Cestprojekt -priečne rozkopávky a vjazd na stavenisko (diaľnica D2 
Bratislava; Lamačská cesta - Staré Grunty) - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1389 Matejkova - Cestprojekt - zriadenie kanalizačnej prípojky pre rodinný dom - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1390 Mlynská dolina - Cestprojekt - vjazd na stavenisko (diaľnica D2; Lamačská cesta - Staré 
grunty) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1391 Trenčianska - Magistrát ODP - zmena polohy zastávok - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1392 Čulenova, Pribinova - Cestprojekt - transport ocel'ových dielov - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1393 Majerníkova - Cestprojekt - vjazd do zariadenia staveniska (polyfunkčný objekt 
Majemíkova ulica) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1394 Pažického, Na Slavíne - Cestprojekt - rekonštrukcia kanalizácie - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1395 Riazanská - D. Madžunkov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1396 Čulenova, Pribinova - Cestprojekt - transport oceľových dielov - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1397 Hviezdoslavova - MÚ Podunajské Biskupice - osadenie dopravných prahov - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1398 Estónska - MÚ Podunajské Biskupice - osadenie dopravného prahu - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1399 Petiifiho - MÚ Podunajské Biskupice - osadenie dopravných prahov - trvalé dopravné 
značenie - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1400 Vrakunská - Podzáhradná - LIDL SR, v. o. s. - prekládka kanalizácie (predajňa 
potravín) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1401 Vyšehradská - MÚ Petržalka - osadenie dopravného prahu - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1402 Budatínska - MÚ Petržalka - osadenie dopravného prahu - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 
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1403 Zehrianska - MÚ Petržalka - osadenie dopravného prahu - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1404 Lamačská cesta - PPP - prekládka kábla UPC, verejného osvetlenia a SSZ - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1405 Lamačská cesta - J. Alexyho - PPP - prekládka kábla UPC 1. etapa - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1406 Stará Ivánska cesta - GIB - uzávierka ulice (prestavba Galvaniho ulice v úseku Ivánska 
cesta - Rožňavská) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1407 Lamačská cesta - J. Alexyho - PPP - prekládka vysokého napätia, nízkeho napätia 
a vodovodu; 1. etapa - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1408 Drotárska cesta - PPP - zriadenie inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plyn, elektro; 
pre rodinný dom) - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1409 Drotárska cesta - PPP - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby 
- predbežne odsúhlasené 

1410 Jiráskova - LIDL SR, v. o. s. - umiestnenie svetelnej signalizácie (výjazd požiarnych 
vozidiel) - predbežne odsúhlasené 

1411 Sabinovská, Teslova - Ing. Migo - prípojka opto-kábla - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1412 Velehradská - p. Tahovský - elektrická prípoj ka - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1413 Vietnamská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
dočasné dopravné značenie - odsúhlasené (dz) 

1414 Velehradská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1415 Revúcka 3x - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1416 Jašíkova - MÚ Ružinov. - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1417 Jégeho - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené (dz) 

1418 Klincová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1419 Palkovičova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1420 Suché mýto - PPP - osadenie klimatizačnej jednotky (polyfunkčný objekt) - dočasné 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1421 Štefana Králika - MÚ DNV - osadenie dopravných prahov - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1422 Kocel'ova - ST, a. s. - pokládka telefónneho kábla - dopravné značenie počas výstavby

odsúhlasené 
1423 Hraničná, Tomášikova - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1424 Kamenárska - JUDr. Vozár - zriadenie prípojky plynu - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1425 Azovská, Nit'ová, Súťažná, Pavlovova, Velehradská - BVS, a. s. - oprava 

kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1426 Linzbothova - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1427 Železiarenská - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
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1428 Sladová - ARB Slovakia, s. r. o. - spevnené plochy a parkovisko; l. etapa (bytový dom) -
dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 5. 8.2003 

1429 Panenská - Homex, a. s. - vodovodná a kanalizačná prípoj ka - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1430 Borinská - Ing. Hubka - zriadenie plynovej prípojky - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

1431 Studená - PPP - zariadenie staveniska (Shopping Park Soravia III) - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 12. 8. 2003 

1432 Lamačská cesta - J. Alexyho - GIB - oprava križovatky l. etapa - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 12. 8. 2003 

1433 Prievozská - Mlynské nivy - PPP - zariadenie staveniska (polyfunkčný areál) - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 12. 8. 2003 

1434 Karloveská - Fadrusova - PPP - napojenie komunikácie - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 12. 8. 2003 

1435 Malokarpatské námestie - MÚ Lamač - uzávierka námestia "Rozálske hody" - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1436 Cesta 1/2 - MÚ Rusovce - komunikácie a spevnené plochy (prímestské bývanie) - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1437 Košická - Cestprojekt - sondy pre určenie polohy plynovodu - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 

(dz) - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Bratislava dňa: 28. 8. 2003 
č.j.: MAG120031 IIL 

VEC 
'3'1- ff"! f!1zq",!,-1 

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. 8. 2003 

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. 1451, 1452, 1453 (po), 1454, 1457, 1459, 1460, 1461 (po), 1462 - 1466, 1468, 1469 (po), 
1470, 1472, 1475, 1477 - 1479, 1482 - 1490, 1492 - 1498, 1500 - 1504 zápisnice č. 32/2003 
operatívnej komisie zo dňa 26. 8. 2003, 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. 1458, 1465, 1467 (po), 1469 (po), 1470, 1473, 1474 (po), 1480 
(po), 1481 (po), 1495, 1498, 1499 zápisnice č. 32/2003 operatívnej komisie zo dňa 26. 8. 2003, 
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. 1449,1456,1457,1470, 1471, 1491, 
1500, 1502, 1504 zápisnice č. 32/2003 operatívnej komisie zo dňa 26. 8. 2003, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

IV. nesúhlasÍ 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu č. 1476 zaplsmce 
č. 32/2003 operatívnej komisie zo dňa 26. 8. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu 

Vybavuje: Illová 1 593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 

/' 
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~~<S> /:-~ 'l.t.!o, r.::,fb 'sl Ing. Sta1i.islav Vajcík 
~ o ~'~'::::.., « ~ edúci oddelenia prevádzky dopravy 
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Zápisnica Č. 32/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 26. 8. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 
Mobilita 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, Ing. Machová, p. Kubica, p. Illová 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbík 
npor. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Kajdi 
JUDr. Sobolič 
p. Glasa 
p. Darovcová 
Ing. Kováč, Ing. Zeman 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660, 1666, 1667, 1668, 1706, 1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923,1023,1024,1026,1027,1078,1079, 1080, 1123, 1164, 1273, 1372, 1445, 1446, 
1447, 1448 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 325,461,465, 518, 685, 686,687, 746, 781, 784, 790,855,857,858,859,922,958,959,960, 
961,1028,1077,1081,1082,1083,1117,1119,1120,1121,1122, 1165, 1166, 1167, 1271, 1272, 1274, 
1277,1278,1342,1343,1344,1345,1438,1441,1442, 1443,1444, 1450 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 
Dopravný podnik: 
rok 2003: 1371 

1438 Staromestská - Nový Most - OCH zabezpečí urýchlene realizáciu projektu organizácie 
dopravy (vyhradený pruh pre MHD) zo dňa 3. 12. 2002 a obnoviť existujúce vodorovné 
dopravné značenie 

1439 Dunajská - SBD I. zabezpečí odstránenie 4 ks stípikov na chodníku pred domom č. 
58 -60 

1440 Kafendova - MÚ Rača - vybudovanie retardérov - OK nesúhlasí a navrhuje zriadiť zónu 
40" " . 

1441 Tomášikova - ODI v Bratislave II žiada OCH zabezpečitvýmenu poškodenej dopravnej 
značky Dia pred križovatkou so Seberiniho ulicou 

1442 Tomášikova - ODI II žiada OCH odstrániť nefunkčnú dopravnú značku D39c pred 
križovatkou s Ružinovskou ulicou v smere od Gagarinovej ulice 

1443 Krechty - ODI II žiada OCH zabezpečiť obnovu vodorovnej dopravnej značky Vlb 
v celej dížke komunikácie a doplniCzničené dopravné značenie C5b, C5ca Dia v križovatke 
s privádzačom na Vajnory 
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1444 Rádiová - ODI II žiada OCH vymeniť nefunkčné dopravné značenie Dia v celej dÍžke 
komunikácie 

1445 Maximiliána Hella - ODI II žiada MÚ Ružinov doplniť 2 ks dopravných značiek D6a pri 
priechode pre chodcov pred križovatkou s Drieňovou ulicou 

1446 Pažítková - ODI II žiada MÚ Ružinov doplniť chýbajúcu dopravnú značku C4b na 
výjazde na Prievozskú ulicu 

1447 Vietnamská - ODI II žiada MÚ Ružinov orezať zeleň prekrývajúcu dopravnú značku 
D6c pre základnou školou 

1448 Súkennícka - ODI II žiada MÚ Ružinov orezať zeleň prekrývajúcu dopravnú značku C2 
na výjazde na Prievozskú ulicu 

1449 Prístavný most (RONDEL) - Magistrát ODP, KDI - ruší sa bod 1286 zo dňa 29. júla 
2003 (nový návrh) - odsúhlasené 

1450 Karadžičova - Mlynské nivy - ODI v Bratislave I žiada OCH urýchlene obnoviť 
vodorovné značenie v priestore križovatky 

1451 Vranovská - M. Mušáková - zriadenie kanalizačnej prípojky - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1452 Donská - Ing. Benček - uzávierka z dôvodu výstavby rodinného domu - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1453 Laurinská - Laurinská, s. r. o. - zriadenie inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

1454 Jiráskova, Čapajevova - LIDL SR, v. o. s - komunikácie, dopravné napojenie - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1455 Líščie nivy - ST, a. s. - rozšírenie miestnej telefónnej siete Líščie nivy 3. stavby -
dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1456 Pri starom letisku, Pri mlyne - ALAM, s. r. o. - rekonštrukcia plynovodov MS 
Bratislava - Vajnory III. etapa, 2. a 3. fáza - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1457 Vajnory, Rača - Cestprojekt - preložka zvislej značky D37a (Preložka cesty Rybničná
Vajnory) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1458 Tyršovo nábrežie - Olympia, v. o. s. - parkovisko a spevnené plochy (Obnova budovy 
AU CAFÉ) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1459 Junácka - MÚ Nové Mesto - osadenie 2 ks spomal'ovacích prahov - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1460 Predstaničné námestie - MPS - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné značenie
odsúhlasené 

1461 Čunovo - BVS, a. s. - odkanalizovanie obce IV. etapa, l. časť - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

1462 Mostová - DPB, a. s. - zabezpečenie prístupu vozidiel do garáží Bratcarl a vyznačenie 
obchádzky - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1463 Záhradnícka - NBS - zriadenie vjazdudo objektu - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1464 Záhradnícka - NBS - vjazd do objektu - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1465 Novosvetská - Cestprojekt - rozšírenie 4. tlakového pásma (vodovod) - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1466 Jeséniova - Ing. Kmeť - zriadenie kanalizačnej , plynovej a vodovodnej prípojky -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1467 Podunajské Biskupice - Genial, s. r. o. - komunikácie (Súbor nízkopodlažnej zástavby 

v sektore 4) - trvalé a dočasné dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1468 Pilárikova - ODI v Bratislave I - úprava dopravného značenia - odsúhlasené 
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1469 Stará Vajnorská - PPP - oprava hlavného vstupu administratívnej budovy ZIPP 
Bratislava - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1470 Vajnorská - Rožňavská - Studená - PPP - úprava križovatiek - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1471 Lamačská cesta - PPP - úprava cesty, etapa č. 2 - l. fáza - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1472 Budovateľská - PPP - zriadenie nízkonapäťového kábla - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1473 Tomášikova - Obilná - prípojka horúcovodu pre obytný súbor - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1474 Bajkalská, Lávka Prístavný most - Nové prístavisko - cyklistické cesty - dopravné 
značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 31. 7. 2003 

1475 Revúcka 2x - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1476 Revolučná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -
neodsúhlasené 

1477 Liptovská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené (dz) 

1478 Borská - MÚ Karlova Ves - výstavba parkoviska - trvalé dopravné značenie 
odsúhlasené 

1479 Borská - MÚ Karlova Ves - výstavba parkoviska - dopravné značenie počas výstavby
odsúhlasené 

1480 IIírska - MÚ Rusovce - uzávierka komunikácie - dočasné dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

1481 IIírska - MÚ Rusovce - komunikácia - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1482 Chorvátska - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
1483 Lachova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 

odsúhlasené 
1484 Belinského - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1485 Švabinského - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1486 Panónska cesta - Cestprojekt - prepojenie železničnej stanice Bratislava - Petržalka 

a Staré Mesto (pešie komunikácie) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1487 Čajkovského - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
1488 Jelenia - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
1489 Fraňa Král'a - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené (dz) 
1490 Korabinského - MÚ Staré Mesto - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1491 Trnavská cesta - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1492 Galvaniho - Hombach, a. s. - zriadenie prípojky - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1493 Pažítková, Sedmokrásková - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
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1494 Ružomberská - Ing. Gajdoš - zriadenie plynovej prípojky - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1495 Galvaniho - ZIPP, s. r. o. - premostenie Galvaniho ulice (odbočenie z ulice, komunikácia 
nad ulicou, prepojenie ulice s premostením, vjazd do areálu Hombach) - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1496 Areál IKEA - Inter IKEA centre Slovensko, s. r. o. - dopravné riešenie - l. etapa; 
riešenie MHD - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1497 Areál IKEA - Inter IKEA Centre Slovensko, s. r. o. - dopravné riešenie a MHD -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1498 Príkopová - PPP - Národné tenisové centrum - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
19.8.2003 

1499 Príkopová - PPP - Národné tenisové centrum (dvorcová hala a CTD) - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 19. 8. 2003 

1500 Okres Bratislava V - Hlavné mesto SR Bratislavy - informačný systém; parkoviská 
(areál svätej omše) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1501 Viedenská cesta - Hlavné mesto SR Bratislavy - parkovanie (návšteva sv. otca) - dočasné 
dopravné značenie ---odsúhlasené 

1502 Einsteinova - Panónska cesta, Bosákova - 1. interierová spoločnosť, s. r. o. - navigačný 

a informačný systém ATRIUM - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1503 Rusovská cesta - ENCONT, s. r. o. - vonkajšie plochy, garáže, zriadenie vodovodnej 

prípojky - dopravné značenie počas výstavby a trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1504 Petržalka - Hlavné mesto SR Bratislavy - dočasné parkovanie - časť 1. (návšteva s. otca) -

dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 

(dz) - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

VEC 

Bratislava dňa: 8. 9. 2003 
Č. j.: MAG-2003- '3W1ItC1IL 

0P7Qo-f 

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. 9, 2003 

I. urč uj e 

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. 1505 - 1518, 1519 (po), 1521, 1524, 1526, 1527 - 1531, 1532 (po), 1533,1534 zápisnice č. 
33/2003 operatívnej komisie zo dňa 2.9.2003, 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 použitim dopravných značiek a dopravných zariadeni na účelových 
komunikáciách podľa bodu Č. 1519 (po), 1520 (po), 1522 (po), 1523 (po), 1525, 1533 zápisnice 
Č. 33/2003 operatívnej komisie zo dňa 2. 9. 2003, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

III. bel'Íe 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. 1510 zápisnice č. 33/2003 
operatívnej komisie zo dňa 2.9.2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Illová 159356221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 33/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
pre riešenie dopravnej problematiky na území mesta Bratislavy dňa 2. 9. 2003. 

Pritomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BAH 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listinaje priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, p. Kubica, p. IlIová 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 

kpt. mor. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pave!ková 
mDr.Sobolič 

Ing. Kratochvílová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923, 1023, 1024, 1026, 1027, 1078, 1079, 1080, !l23, 1164, 1273, 1372, 1445, 1446, 
1447, 1448 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 325, 461, 465, 518, 685, 686, 687, 746, 781, 784, 790, 855, 857, 858, 859, 922, 958, 959, 960, 
961,1028,1077,1081,1082,1083, !l 17, 1119, 1120, 1121, 1122, 1165,1166,1167,1271,1272,1274, 
1277,1278,1342,1343,1344,1345,1438,1441,1442, 1443,1444, 1450 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 
Dopravný podnik: 
rok 2003: 13 71 

1505 Listová - Cestprojekt - kanalizačná, vodovodná a plynová prípojka - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1506 Biskupická - MÚ Podunajské Biskupice - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1507 Rebarborová, Repíková - Cestprojekt - rekonštrukcia nízkotlakého plynovodu -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1508 Sabinovská - Cestprojekt - rekonštrukcia plynovodov oblasť Štrkovec - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1509 Mierová - Cestprojekt - rekonštrukcia vodovodnej prípojky, zriadenie elektrickej 

nízkonapät'ovej prípojky a plynovej prípojky - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1510 Hybešova, Oblačná, Strelková, Žitná - ST, a. s. rozšírenie miestnej telefónnej siete 
MTS Púchovská PS3 - dopravné značenie počas výstavby odsúhlasené 

1511 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia ulice VI. a VII. etapa - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 
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1512 Dostojevského rad - .BVS, a. s. - rekonštrukcia vodovodu DN 200 - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1513 Inovecká - BVS, a. s. - oprava kanalizačného potrubia DN 200 a DN 250 - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1514 Hummelova - BVS, a. s. - oprava kanalizačného potrubia DN 300 - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1515 Grosslingova, Štúrova - Elektro Kvazar - zriadenie vysokonapäťovej prípojky pre 
polyfunkčný objekt - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1516 Martinengova - BVS, a. s. - oprava kanalizačného potrubia DN 300 a DN 400 - dopravné 
, značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1517 Na kopci - BVS, a. s. - oprava kanalizačného potrubia DN 300 - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1518 Šulekova - BVS, a. s. - oprava kanalizačného potrubia DN 300 a DN 300/450 - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1519 Dlhé diely - Ing. Sečanský - vybudovanie komunikácie a inžinierskych sietí pre 5 
rodinných domov - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1520 Dlhé diely - Ing. Sečanský - komunikácia - trvalé dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

1521 Suché mýto - Drevená - Cestprojekt - výstavby cestnej svetelnej signalizácie - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1522 Jamnického - Cestprojekt - výstavba rodinného domu - trvalé dopravné značenie -
predbežne odsúhlasené 

1523 Jamnického - Cestprojekt - výstavba rodinného domu - dopravné značenie počas 

výstavby - predbežne odsúhlasené 
1524 Vajanského nábrežie - DPB, a. s. - ostrovček na Vajanského nábreží - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1525 Saratov - Slovak Investment group, a. s. - parkovacie plochy pred obchodným domom -

trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1526 Židovská - Mikulášska - MÚ Staré Mesto - osadenie dopravných zábran (betónové 

stípi~ - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1527 Ľanová - MÚ Ružinov - rekonštrukcie ulice - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1528 Vajanského nábrežie - Mostová - druhý vjazd a rekonštrukcia ulice (I. etapa - 3. fáza) -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1529 Lamačská cesta, Polianky - Cestprojekt - vybudovanie vjazdu na stavenisko - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1530 Lediny - p. Rajecký - zriadenie kanalizačnej prípojky - dopravné značenie počas výstavby 

- odsúhlasené 
1531 Dobšinského - Jelenia - p. Lorinc - zriadenie prípojky nízkeho napätia k rodinnému 

domu - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1532 Kutuzovove kasárne - Ministerstvo obrany - zriadenie prístupovej komunikácie - trvalé 

dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1533 Ružinovská - PCC, s. r. o - parkovisko a spevnené plochy - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 4. 9. 2003 
1534 Mudroňova - Nai taxi, s. r. o. - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 5. 9. 2003 

Zapísala: Illová 

(dz) - dopravné značenie realizovať len na základe rozhodnutia o vyhradenom parkovaní 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Bratislava dňa: 18. 9. 2003 
č.j.: MAG-2003-J,Q/JOľ/'tb'130-1!IL 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii pri 
oddelení . prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 9. 9. 2003 

I. určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § I 16 zákona NR SR Č. 3 I 5/1996 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. 1536 - 1540, 1543, 1544, 1546 - 1551, 1552 (po), 1553 (po), 1554, 1557 - 1560, 1561 (po), 
1562 - 1565, 1567 - 1570, 1571 (po), 1572 - 1574, 1577 (po), 1579, 1580 zápisnice Č. 34/2003 
operatívnej komisie zo dňa 9.9.2003, 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. 1535, 1541, 1542, 1545, 1555 (po), 1556, 1566, 1571 (po), 1575, 
1576, 1577 (po) zápisnice Č. 34/2003 operatívnej komisie zo dňa 9. 9. 2003, 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. 1555 (po), 1578, 158 I, 1582, 1583 
zápisnice Č. 34/2003 operatívnej komisie zo dňa 9. 9. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu. 

slav VajcIk 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: IIIová / 593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 

!{ 
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Zápisnica Č. 34/2003 

ZJj zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
dňa 9. 9. 2003. 

Prítomní: Magistrát 

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

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, Ing. Machová, Ing. Bánovská, 
Ing. Kubáň p. Kubica, p. IlIová 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ondrejec 
mjr. Adamkech 
kpt. ruDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
ruDr. Sobolič 
Ing. Kratochvílová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514, SIS, 516, 519, 569, 881;926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660, 1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7,32,77,78,206,246,348,687,733,740,741,742,743, 782, 785, 786, 787, 789, 79f, 
792,793,853,854,923,1023,1024,1026,1027,1078,1079,1080, 1123, 1164, 1273, 1372, 1445, 1446, 
1447, 1448 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 325, 461, 465, 518, 685, 686, 687, 746, 781, 784, 790, 855, 857, 858, 859, 922, 958,959,960, 
961,1028,1077,1081,1082,1083,1117,1119,1120,1121,1122,1165, 1166, 1167, 1271, 1272, 1274, 
1277,1278,1342,1343,1344,1345,1438,1441,1442, 1443,1444, 1450 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 
Dopravný podnik: 
rok 2003: 1371 

1535 Vranovská - SOU slOjárske osadenie rampy - trvalé dopravné značenie odsúhlasené 
1536 Star hradská - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1537 Kukučínova, Riazanská - ZSE, a. s. - oprava VN vedenia č. 477 úsek TS 1032 - TS 265 

- dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 15. 8. 2003 
1538 Brusnicová - MÚ Nové Mesto - úprava komunikácie (splašková kanalizácia) - dočasné 

dopravné značenie - odsúhlasené : 
1539 KIzavá - Cestprojekt - zahustenie TS Snežienková ulica - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1540 Kuklovská - MÚ Karlova Ves - výstavba jednOJll3-<dlového zábradlia pre chodcov 

a osadenie dopravných značiek D9a, C2 - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1541 Strojnícka - ČOV SPOL, s. r. o. - parkovisko - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
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1542 Vajnorská - POLUS Investmen, a. s. - administratívna budova AB2 (komunikácie) -
trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1543 Dolnozemská - Magistrát OCH - oprava kanalizačného poklopu - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1544 Líščie údolie - MÚ Karlova Ves - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné značenie 
- odsúhlasené 

1545 Trhová - MÚ Dúbravka - Dúbravské hody (uzávierka) - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1546 Nejedlého - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1547 Žatevná, Štepná, Pod záhradami, Jadranská, Popovova, Novodvorská - MÚ 
Dúbravka - Dúbravské hody (uzávierka) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1548 Palisády - MINERCO, s. r. o. - rekonštrukcia inžinierskych sietí - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1549 Griisslingova - BPS, s. r. o. - aktualizácia vyhradených parkovacích miest - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1550 Palackého - MÚ Staré Mesto - osadenie dopravných zábran - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1551 Mudroňova - GIB - rekonštrukcia ulice (Hummelova S - Červený kríž) - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1552 Banskobystrická, Jozefská, Námestie Slobody, Námestie 1. mája - ST, a. s. - rozšírenie 
miestnej telefónnej siete - dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1553 Karloveská - Kuklovská - Magistrát ODP - situačný plán signalizácie - predbežne 
odsúhlasené 

1554 Tobrucká - Trigon Produkction, s. r. o. - nakrúcanie filmu - dočasné dopravné značenii: -
odsúhlasené 

1555 Hodonínska - PF auto, s. r. o. - autocentrum Peugeot (prístupová komunikácia, 
parkoviská) - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1556 Matejkova - Cestprojekt - mestské vily (kanalizácia) - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

1557 Bojnická - Cestprojekt - novostavba administratívnej haly so vzorkovňou - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1558 Galvaniho - GIB - rekonštrukcia ulice v úseku Ivánska cesta - Rožňavská (premiestnenie 
autobusovej zastávky) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1559 Vajnorská - Magnetová - PPP - rekonštrukcia križovatky a prístupová komunikácia -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1560 Medená - Istrobanka, a. s. - dopravné zariadenie (zrkadlo) - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1561 Židovská - AVANT, a. s. - parkovisko - trvalé dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

1562 Šulekova - Palisády - SSDZ - administratívne centrum Diplomat - dopravné značellie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1563 Krížna - Cestprojekt - úprava pre zriadenie niky MHD - dopravné značenie poča~ 
výstavby - odsúhlasené . 

1564 Košická - Cestprojekt - kolektor, Chalúpkova ulica, komunikácie; II. etapa - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1565 Sabinovská, Moldavská, Svidnícka - Cestprojekt - rekonštrukcia plynovodov MS, 
oblasť Štrkovec; I. etapa, II. stavba - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1566 Studená - Shopping center Bratislava - dočasná komunikácia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 
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1567 Kukučínova - p. Mareček - parkovisko a rekonštrukcia chodníka - trvalé dopravné 
značenie odsúhlasené 

1568 Rilntgenova - Kopčianska - Hydroconsult - prepojenie vodovodu; 1. etapa - dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1569 Blagoevova, Hálova - BVS, a, s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1570 Grôsslingova - Kastor, s. r. o. - zriadenie inžinierskych sietí (polyfunkčný dom) -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1571 Kopčianska - Kovospol Group, s. r. o. - obchodno-prevádzkový areál - dočasné 
dopravné značenie a trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1572 Tvarožkova - Rekos, s. r. o. - oprava kanalizačného potrubia - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1573 Galandova - Ing. Pištek - zabránenie parkovaniu (dopravné zariadenie) - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1574 Hálkova - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 
výstavby odsúhlasené 

1575 Ivánska cesta Blue Box, s. r. o. - prístupová komunikácia; chodníky a spevnené plochy 
(predaj no-servisné centrum Peugeot) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1576 Trnávka - Kon-Rad, s. r. o. - ocel'ová prefabrikovaná hala (parkovisko) - trvalé dOPravné 
značenie - odsúhlasené 

1577 Herlianska - Komárnická - Martinák, s. r. o. - polyfunkčné stredisko (komunikácie) -
trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1578 Prístavný most (RONDEL) - KD!, Magistrát ODP - úprava dopravného značenia - trv~le 
dopravné značenie - odsúhlasené 26. 8. 2003 . 

1579 Drieňová - Enennont, s. r. o. oprava káblového vedenia vysokého napätia - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1580 Martinčekova, Sklenárska, Ružová dolina - Enennont, s. r. o. - oprava káblov lkV -
dopravné značenie počas výstavby odsúhlasené 

1581 Mlynská dolina - Cestprojekt dial'nica D2 Bratislava; Lamačská cesta - Staré Gmnty Il. 
Metapa - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1582 Lamačská cesta - Cestprojekt diaľnica D2 Bratislava; Lamačská cesta - Staré Grunty II. 
L etapa - dopravné značenie počas výstavby odsúhlasené 

1583 Lamačská cesta - Cestprojekt dial'nica D2 Bratislava; Lamačská cesta - Staré Grunty II. 
L etapa (vjazd na stavenisko) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

Zapísala: IlIová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
..... ................ ~ ..... ~~ ..... ~............ ~Primaciálne.Dám ... 1+ ... E' •. .o.,.B.ox .. 192.-_814_ 99 ~Bratisléllla_l_~ .. ~_._ .. ~~ ..... _ .. _~~ .. ~ ____ .. 

Bratislava dňa: 23. 9. 2003 
Č. j.: MAG-2003- itoJ$..o/'18't-':fo-1 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii pri 
oddelení. prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 16. 9. 2003 

I. určuj e 

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. 1586 - 1591, 1593 - 1607, 1609 - 1613, 1615, 1616, 1617 (po), 1618 - 1630 zápisnice č. 
35/2003 operatívnej komisie zo dňa 16. 9. 2003, 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. 1588, 1592 (po), 1604, 1608, 1617 (po) zápisnice Č. 35/2003 
operatívnej komisie zo dňa 16.9.2003, 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 územim 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu č. 1614 zápisnice Č. 35/2003 
operatívnej komisie zo dňa 16. 9. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: 1Il0vá /593 56221 

(PO) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 35/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddeleni prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
dňa 16.9.2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBA II 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
om BA V 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, 
npor. Ing. KubaJjak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ondrejec 
mjr. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr.Sobolič 

p. G1asa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660, 1666, 1667, 1668, 1706, 1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733,740,741,742,743,782,785,786,787,789,791, 
792,793,853,854,923,1023,1024,1026,1027,1078,1079, 1080, 1123, 1164, 1273, 1372, 1445, 1446, 
1447, 1448 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 325,461,465,685,746,857,858,859, 961,1083,1122,1165,1166,1167,1271,1274,1277, 
1278,1342,1343,1344,1345,1438,1441,1442,1443,1444,1450 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 
Dopravný podnik: 
rok 2003: 1371 

1584 Vetvárska - ODl v Bratislave II žiada OCH v križovatke s Krajinskou zabezpečifvýmenu 
poškodenej dopravnej značky C2 

1585 Lidická - ODI v Bratislave II žiada MÚ Ružinov zabezpečit' výmenu nečitatel'nej 
dopravnej značky Cl v križovatke s Bulharskou ulicou 

1586 Mlynské nivy - Cestprojekt úprava stredového ostrovčeka pre prípravu stavby "Most 
Košická, Bratislava" III. etapa; la fáza - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1587 Andreja Plávku - Insituform-HuHn,s. r. o. - oprava kanalizačného potrubia DN 300, 
dlžka 132 m - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1588 Šustekova - Eurobuilding, a. s. - polyfunkčný bytový dom, komunikácie a pešie 
komunikácie - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1589 Kopčianska - Magistrát OCH oprava komunikácie - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

1590 Velehradská - Cestprojekt - pokládka kábla vysokého napätia - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 
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1591 Mlynské nivy - Košická - Svätoplukova - Cestprojekt uzávierka križovatky v rámci 
budovania mostu Košická - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1592 Suché mýto - Cestprojekt - polyfunkčný dom - trvalé dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

1593 Jozefská - KS-Investa, s. r. o., Nitra - polyfunkčný objekt - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1594 Urbánkova - Ing. Kaššovič - zriadenie prípojok inžinierskych sietí - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1595 Nad lomom - Cestprojekt - zriadenie prípojok vodovodu, kanalizácie, plynu - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1596 Čulenova, Pribinova - Cestprojekt - transport oceľových dielov - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1597 Púpavová - Cestprojekt - havária sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1598 Hrušková - p. Uhnáková - rekonštrukcia a prípojky plynu - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1599 Pekná cesta - Cestprojekt - havarijná rekonštrukcia plynovodu VTL - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1600 Karloveská - Púpavová - Magistrát ODP - situačný plán signalizácie - odsúhlasené 
1601 Karloveská - Magistrát ODP - situačný plán signalizácie - odsúhlasené 
1602 Rajská - p. Grančičová - odizolovanie domu na Rajskej 21 - dočasné dopravné značenie 

odsúhlasené 
1603 Deviata - Multitel Slovakia, s. r. o. - zriadenie UR a demontáž stÍpa - dočasné dopravné 

značenie odsúhlasené 
1604 Klincová, Ružová dolina - Multitel Slovakia, s. r. o. - presmerovanie VTA Ružová 

dolina - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1605 KIadnianska - FIN-Energy rekonštrukcia a nadstavba objektu - dopravné značenie 

počas výstavby <:,dsúhlasené /(. 
1606 Uhrova - RNDr. Duríšin - zriadenie prípojoR\rodinnému domu - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1607 Oriešková - A. Gigi10tti - zriadenie inžinierskych sietí k rodinnému domu - dopravné 

značenie počas výstavby odsúhlasené 
1608 POLUS Center - Polus Investment, a. s. - administratívna budova AB2; komunikácie -

trvalé dopravné značenie odsúhlasené 
1609 Černyševského - Billa Reality, s. r. o. - zriadenie kanalizačnej prípojky k obchodnému 

domu Billa - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1610 Brigádnická - E. Cesnaková napojenie inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1611 Kazanská - Kompleting, s. r. o. polyfunkčné domy - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1612 Rusovská cesta - Vlastenecké námestie - Magistrát ODP - stredný deliaci ostrovček 

a priechod pre chodcov - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1613 Kráľovské údolie - Ing. Kotuľa - zriadenie inžinierskych sietí pre rodinný dom -

dopravné značenie počas výstavby odsúhlasené 
1614 Trnavská cesta - Insitufonn-Hulín, s. r. o. oprava kanalizačného potrubia DN 300 a DN 

400 - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1615 Griisslingova - Grosslingova Invest, s. r. o. rekonštrukcia administratívnej budovy -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1616 Záhradnícka - Ružinovská - Mraziarenská Líščie nivy - Magistrát ODP - návrh 

dopravného značenia - trvalé dopravné značenie odsúhlasené 
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1617 Devínska cesta - ST, a. s. - rozšírenie miestnej telefónnej siete - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

1618 Riazanská - Ing. Nguen Huu Nhien - ,:riaG@!He - zriadenie kanalizačnej a vodovodnej 
prípojky - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1619 Kvetná - Kocel'ova- Rastislavova - ŠUKL - prístavba vareáli ŠUKL - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1620 Kvetná - ŠUKL - prístavba vareáli ŠUKL - trvalé dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

1621 Markova, Vavilovova, Haanova, Mlynarovičova - BVS, a. s. - oprava kanalizačných 
poklopov - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1622 Bratská - BVS, a. s. - oprava kanalizačných poklopov - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1623 Vrbenského - OU BA III - prestavba Ľudovej školy umenia - (prípojky inžinierskych 
sietí) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1624 Svíbová - MÚ Karlova Ves - obnovenie dopravného značenia - trvalé dopravné značenie 
- odsúhlasené 

1625 Priemyselná - MÚ Ružinov - rekonštrukcia ulice - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1626 Revúcká (2x) - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1627 Velehradská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1628 Klincová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1629 Jašíkova - MÚ Ružinov vyhradené parkovanie dočasné dopravné značenie 

odsúhlasené 
1630 Romanova - Osuského - Magistrát ODP - vybudovanie ostrovčeka - dočasné dopravné 

značenie - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
_~_~ __ . _____ ~.~ _____________ PIimaciájna~nárn.\---P~O.8ox--"!92-,-814-99-8ratislava-1----------~---~-----

Bratislava dňa: l. 10. 2003 
č.j.: MAG-2003-40':f.sJjŕQiItS-1/1L. 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii pri 
oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 23.9.2003 

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. 1632, 1634, 1635, 1637, 1639, 1640, 1642 - 1644, 1648 - 1657, 1659, 1660 (po), 1661 -
1672, 1674 - 1685 zápisnice č. 36/2003 operatívnej komisie zo dňa 23. 9. 2003, 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. 1633 (po), 1637, 1638, 1641, 1647, 1658, 1660 (po), 1673 
zápisnice č. 36/2003 operatívnej komisie zo dňa 23. 9. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu, 

lIT. 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 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. 1636, 1645, 1646, 1686 zápisnice č. 
36/2003 operatívnej komisie zo dňa 23.9.2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Illová /593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica č. 36/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
dňa 23.9.2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ondrejec 
mjr. Adamkech 
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, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923,1023,1024,1026,1027,1078, 1079, 1080, 1123, 1164, 1273, 1372, 1445, 1446, 
1447, 1448, 1585 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 325,461,465,685,746,857,858,859, 961,1083,1122,1165,1166,1167,1271,1274,1277, 
1278,1342,1343,1344,1345,1438,1441,1442,1443,1444,1450, 1584, 1631, 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 
Dopravný podnik: 
rok 2003: 1371 

1631 Námestie l. mája - ODI v Bratislave I žiada OCH osadiť dopravnú značku B3l podľa 
priloženej situácie 

1632 Riazanská - Magistrát ODP - návrh dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1633 Komárnická - Martinák, s. r. o. - polyfunkčné stredisko Ružinovská ulica - trvalé 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1634 Prievozská - PPP - zákaz vjazdu autobusov - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1635 Dunajská - PPP - záber staveniska pre polyfunkčný objekt - dočasné dopravné značenie

odsúhlasené 
1636 Trnavská cesta - PPP - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1637 TESCO Zlaté piesky - PPP - jednosmerné komunikácie a autobusové zastávky - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1638 Studená - Shopping center Bratislava, s. r. o. - dočasná komunikácia - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
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1639 Donská - Ing. Marek - zriadenie prípojky plynu - dopravné značenie počas výstavby
odsúhlasené 

1640 Vajnorská - Uniontex - zriadenie prípojok inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 
výstavby odsúhlasené 

1641 Bulharská - Hotel PLUS, a. s. - parkovisko - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1642 Grosslingova - Grôsslingova Invest, s. r. o. - rekonštrukcia administratívnej budovy 

(pripojky inžinierskych sietí) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1643 Vajnorská - Magnetová - PPP - rekonštrukcia križovatky a prijazdová komunikácia 2. 

časť - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1644 Majerníkova - PPP - preložka plynu - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1645 Lamačská cesta - PPP - prístupová komunikácia - dočasné dopravné značenie 

odsúhlasené 
1646 Lamačská cesta - PPP - pristupová komunikácia - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1647 Štadión INTER - p. Cesnak - velká jesenná auto-burza - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1648 Tranovského - PPP zriadenie prípojky kanalizácie pre rodinný dom - dočasné dopravné 

značenie odsúhlasené 
1649 mica J. Stanislava - Nad Lúčkami - PPP - zriadenie inžinierskych sietí pre rodinné 

domy - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1650 Žiarska - Insituform HuHn, s. r. o. - oprava kanalizačného potrubia DN 300 - dočasné 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1651 Mošovského Insituform Hulln, s. r. o. - oprava kanalizačného potrubia DN 300 -

dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1652 Javorinská - Insituform - Hulín, s. r. o. - oprava kanalizačného potrubia DN 400 -

dočasné dopravné značenie odsúhlasené 
1653 Stará Vinárska - Insituform - Hulín, s. r. o. - oprava kanalizačného potrubia DN 300 -

dočasné dopravné značenie odsúhlasené 
1654 Uršulínska, Nedbalova, Klobučnícka centrálna mestská oblasť - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1655 Tolstého - Borároš, s. r. o. - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1656 Hrebendova - Cestprojekt zokruhovanie plynovodných sietí; oblasť Lafranconi -

dopravné značenie počas výstavby odsúhlasené 
1657 Štepná - Cestprojekt - havarijná rekonštrukcia plynovodu - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1658 Talichova - Cestprojekt - dopravné značenie v garážach - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1659 Holubyho - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1660 Betliarska - LIDL Slovenská republika, v. o. S. - komunikácie pešie, vozidlové, 

parkoviská - trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 
1661 Komárňanská - Slovnaftská - Cestprojekt - dopravné značenie počas vŕtania - dočasné 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1662 Brodná - Obchodné družstvo Profit - rekonštrukcia kanalizačnej prípojky - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1663 Balkánska - Cestprojekt - rekonštrukcia vodovodu - dopravné značenie počas výstavby

odsúhlasené 
1664 Priehradná - Ing. Paulus - zriadenie inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
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1665 Colnícka - BVS, a. s. - rekonštrukcia kanalizácie (odkanalizovanie obcí, III. etapa· 2. 
časť) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1666 Na doline - MÚ Vajnory - predlženie vodovodu - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1667 Sabinovská - Mú Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1668 Zámocká - Zámocká spoločnosť, a .. s. - komunikácie - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1669 Černyševského - Billa Reality, s. r. o. - zriadenie kanalizačnej prípojky - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1670 Korytnická - Uzbecká - Machová - Mú Podunajské Biskupice - úprava značenia 
v križovatke - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1671 Rajská, Dunajská - Dial Telecom - napojenie optickej siete na hotel Kyjev - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1672 Líščie údolie - OPS Danubius, s. r. o. - napojenie inžinierskych sietí· dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1673 Jamnického - Insituform - HuHn, s. r. o. - oprava kanalizačného potrubia DN 300 -
dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1674 Sinokvetná, Ružomberská, Vyšná - Enermont, s. r. o. - nízkonapäťové rozvody -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1675 Lazaretská - BPS, s. r. o. - aktualizácia vyhradených parkovacích miest - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1676 Vysoká - P-kontakt, s. r. o. - výstavba polyfunkčného objektu - dočasné dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1677 Dvojkrížna - p. Slamka - oprava vjazdu do pizzerie Mister - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1678 Lieskovská cesta - p. Marenčák zriadenie vodovodnej a plynovej prípojky - dopravné 
značeníe počas výstavby - odsúhlasené 

1679 Žehrianska - Mú Petržalka - osadenie dopravných kolov - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1680 Bebravská - Mú Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené 

1681 Bučinová - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 
odsúhlasené 

1682 Ondavská - MÚ Ružinov obmedzenie rýchlosti - trvalé dopravné značenie 
odsúhlasené 

1683 Nové Mesto - City Invest Poprad, s. r. o. - komunikácie a spevnené plochy (Interfrukt 
Bratislava) - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1684 Riazanská - Ing. Nguen Huu Nhiern - napojenie inžinierskych sietí - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1685 Pekná cesta - Magistrát ODP - návrh dopravného značenia - trvalé dopravné značenie 
odsúhlasené 

1686 Brnianska - Mlynská dolina - Cestprojekt - prestavba križovatky - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Bratislava dňa: 13. 10. 2003 
č.j.: MAG-2003-lf1m/r;4!sr-1/IL 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii pri 
oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 30. 9. 2003 

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 Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
č. 1687 -1703,1705 -1710,1712,1713,1714 (po), 1715, 1716 (po), 1717 -1721,1724,1726, 
1727, 1728 (po), 1729 (po), 1731, 1732 zápisnice č. 37/2003 operatívnej komisie zo dňa 
30.9.2003, 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 podľa bodu č. 1704, 1710, 1716 (po), 1722 (po), 1723 (po), 1725 zápisnice 
č. 37/2003 operatívnej komisie zo dňa 30.9.2003, 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 pozenmých 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. 1711, 1715, 1730, 1731 zápisnice 
č. 37/2003 operatívnej komisie zo dňa 30. 9. 2003, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

/' 

In . Sta lslav Vajcik 
edúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Illová / 593 56221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 37/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
dňa 30. 9. 2003. 

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

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, p. Kubica 

npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ondrej ec 
mjr. Adamkech 
kpt. mDr. Peško 

Ing. Pavelková 
mor. Sobolič 
p. Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853, 854,923, 1023, 1024, 1026, 1027, 1078, 1079, 1080, 1123, 1164, 1273, 1372, 1445, 1446, 
1447, 1448, 1585 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 325, 461, 465, 685, 746, 857, 858, 859, 961,1083,1122,1165,1166,1167,1271,1274,1277, 
1278,1342,1343,1344,1345,1438,1441,1442,1443,1444, 1450, 1584, 1631, 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 
Dopravný podnik: 
rok 2003: 1371 

1687 Štúrova - Magistrát ODP - zriadenie občasnej zastávky MHD - trvalé dopravné značenie 
- odsúhlasené 

1688 Jesenského - Insituform-Hulín, s. r. o. - oprava kanalizačného potrubia DN 300/450 -
dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1689 Žitavská - MÚ Podunajské Biskupice - navrhované dopravné značenie - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1690 Vážska - MÚ Podunajské Biskupice - navrhované dopravné značenie - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1691 Ul. Mateja Bela - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1692 Na Hrebienku - MÚ Staré Mesto - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1693 Jozefská - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 
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1694 Klincová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1695 Velehradská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1696 Jašíkova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1697 Sputniková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1698 Líščie nivy - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1699 Ružomberská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1700 Tbiliská - Ján Rigó - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1701 Bujnákova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1702 Pekníkova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1703 Kuklovská - Magistrát ODP - návrh dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1704 Svätoplukova, Mlynské nivy - SAD - úprava značenia v areáli autobusovej stanice -

dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1705 Námestie 6. apríla - Na hriadkach - MÚ DNY - spojovací chodník - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1706 Pri šajbách - Magistrát ODP - návrh dopravného značenia - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1707 Prešovská - MÚ Ružinov - spomal'ovací prah - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1708 Poludníková - Appolo Real, s. r. o. - zriadenie horúcovodnej prípojky (nové byty) -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1709 Palisády - Šulekova - SSDZ - prípojky inžinierskych sietí - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
171 O Komárnická - Martinák, s. r. o. - polyfunkčné stredisko Ružinovská ulica - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1711 Viedenská cesta - Prístavný most - Doprastav, a. s. - výstavba dial'nice D 61 Bratislava 

VII. etapa - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1712 Kopanice - Ing. Horák - zriadenie elektrickej nízkonapäťovej prípojky pre rodinný dom -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1713 Rácova - Ol'ga Adamcová - zriadenie plynovej a elektrickej prípojky - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1714 Romanova - Cestprojekt - výstavba obchodného centra Kaufland Bratislava - dopravné 

značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1715 Námestie Biely kríž - Račianska - Spoločenstvo vlastníkov bytov - zriadenie plynovej 

prípojky - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1716 Polianky - Gorenje Slovakia - zriadenie kanalizačnej, plynovodnej prípojky a plynovodu -

dopravné značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1717 Riazanská, Vajnorská - Enermont, s. r. o. - oprava nízkonapäťových káblov - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1718 Talichova - Dúbravská Lipa, s. r. o. - osadenie zábradlia - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1719 Suché mýto - Drevená - Europeum Businnes Center, v. s. o. - komunikácie - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
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1720 Magnetová - MÚ Nové Mesto - premiestnenie zastávky MHD - trvalé dopravné značenie 
-odsúhlasené 

1721 Cesta na Kamzík - MÚ Nové Mesto - úprava značenia počas rekonštrukcie ulice Jaskový 
rad - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1722 Dlhé diely V - K + Real Estate, s. r. o. - vybudovanie prístupovej komunikácie 
a inžinierskych sietí k rodinným domom - dočasné dopravné značenie - predbežne 
odsúhlasené 

1723 Dlhé diely V - K + Real Estate, s. r. o. - prístupová komunikácia k rodinným domom -
trvalé dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1724 Mostová, Jesenského, Rázusovo nábrežie - Bratcarl, a. s. - vjazd do podzemných garáží 
hotela Carlton (predčasné užívanie) - dočasné dopravné značenie 

1725 Nové Mesto - Trigranit, a. s. - úprava komunikácie pri Kuchajde - dopravné značenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1726 Nábrežie arm. gen. L. Svobodu - DPB, a. s. - sociálne zariadenie pre vodičov MHD -
dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1727 Sokolovská - Ing. Slamka - zriadenie inžinierskych sietí pre rodinný dom - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1728 M. Sch. Trnavského - Švantnerova - Magistrát ODP - situačný plán signalizácie -
predbežne odsúhlasené 

1729 M. Sch. Trnavského - Hanulova - Magistrát ODP - situačný plán signalizácie -
predbežne odsúhlasené 

1730 Diaľnica Dl (Mierová - Senecká cesta) - Doprastav, a. s. - uzavretie pravého (ľavého 
jazdného pruhu) - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 

1731 Pri starom letisku - Vajnory - Magistrát ODP - úprava dopravného značenia - trvalé 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1732 Koľajná, Stolárska - Magistrát ODP - úprava dopravného značenia - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

zapísala: Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Bratislava dňa: 20. IO. 2003 
č.j.: MAG-2003-L,M.~Ó/ ~a0I;1-1 I/L. 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii pri 
oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 7. 10.2003 

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. 1733 -1737,1741,1743,1744,1746 (po), 1747 (po), 1750, 1751, 1752 (po), 1753, 1754 (po), 
1755 (po), 1756 - 1761, 1763 - 1766, 1768 - 1772, 1774 - 1776, 1777 (po), 1778 - 1786, 1790, 
1791 zápisnice č. 38/2003 operatívnej komisie zo dňa 7. 10. 2003, 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. 1745, 1749, 1753, 1767, 1773, 1777 (po), 1779, 1788 (po), 1789 
(po) zápisnice č. 38/2003 operatívnej komisie zo dňa 7. 10. 2003, 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. 1738, 1739, 1740, 1741, 1748, 1762 
zápisnice č. 38/2003 operatívnej komisie zo dňa 7.10. 2003, 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. 1742, 1787 zap!smce 
č. 38/2003 operatívnej komisie zo dňa 7. 10.2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tOh~istu,---

I S . I V' 'k" "l' ng. tams av aJc! 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Illová/ 59356221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 38/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
dňa 7.10.2003. 

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

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prij até úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, p. Kubica 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ondrejec 
mjr. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 

p. Glasa 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881,926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923,1023,1024,1026,1027,1078,1079, 1080, 1123, 1164, 1273, 1372, 1445, 1446, 
1447, 1448, 1585 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 857, 858, 859,1165,1271,1274,1277,1342,1343,1345,1441,1442,1450, 1584, 1631, 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 
Dopravný podnik: 
rok 2003: 1371 

1733 Limbová, Stromová - PPP - pokládka optickej siete - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1734 Starý most (3x) - Magistrát OCH - uzávierka mosta - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1735 Bratislavská - Cestprojekt - odpoj vysokotlakového plynovodu DN 500 - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1736 Landererova - Čulenova - Cestprojekt - výstavba mostu Košická III. etapa, - dopravné značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1737 Prievozská - Cestprojekt - vyznačenie priechodu pre chodcov (most Košická III. etapa,) - dočasné 

dopravné značenie - odsúhlasené 
1738 Einsteinova - Cestproj ekt - prekládka vodovodu (dial'nica D 61, Viedenská cesta - Prístavný most 

IX. etapa) - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1739 Viedenská cesta - Prístavný most - Cestprojekt - úprava telefónnych káblov V. etapa (dial'nica D 

61)- dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1740 Einsteinova - Cestprojekt - zmena jazdných pruhov pre mostný objekt VIII. etapa (dial'nica D 61) 

- dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1741 Viedenská cesta - Prístavný most - Cestprojekt - obchádzkové trasy (dial'nica D 61) - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
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1742 Dlhé diely V. - K +Real Estate, s. r. o. - prístupová komunikácia, osadenie dopravných značiek 
B3l, B35 - neodsúhlasené 

1743 Čečinová - p. Forgáč - zriadenie prípojok k rodinnému domu - dopravné značenie počas výstavby 
- odsúhlasené 

1744 Tomášikova - GIB - dočasná zastávka MHD l. etapa - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1745 Devínska Nová Ves - Slovnaft, a. s. - ČS pohonných hmôt - trvalé dopravné značenie -
odsúhlasené 

1746 Ulica Ľ. Zúbka - Cestprojekt - oprava sekundárnych rozvodov z OST 963 - dopravné značenie 
počas výstavby - predbežne odsúhlasené 

1747 Bazovského - Cestprojekt - oprava sekundárnych rozvodov z OST 965 - dopravné značenie počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

1748 Lamačská cesta - PPP - úprava Lamačskej cesty - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1749 Tranovského - PPP - zriadenie prípojky plynu k rodinnému domu - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1750 Farského - Cestprojekt - odvodnenie diaľnice do Chorvátskeho ramena - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1751 Gogol'ova - Údernícka - Cestprojekt - prepojenie stredotlakového plynovodu - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1752 Karloveská - Suchohradská - Magistrát ODP - dopravno - inžinierske podklady cestnej 
svetelnej signalizácie - predbežne odsúhlasené 

1753 Karloveská - Fadrnsova - Otyk Invest, s. r. o. - komunikácie, parkoviská, chodníky, terénne 
úpravy - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

1754 Karloveská - Jurigovo námestie - Magistrát ODP - dopravno - inžinierske podklady cestnej 
svetelnej signalizácie - predbežne odsúhlasené 

1755 Karloveská - Fadrusova - Magistrát ODP - dopravno - inžinierske podklady cestnej svetelnej 
signalizácie - predbežne odsúhlasené 

1756 Jesenského - Štúrova - DPB, a. s. - rekonštrukcia električkovej trate - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1757 Špitálska - Magistrát ODP - oprava komunikácie l. - IV. etapa - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

1758 Grosslingová - BPS - aktualizácia vyhradených státí - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1759 Suché mýto - Drevená - Cestprojekt - polyfunkčný objekt, komunikácie - trvalé dopravné 

značenie - odsúhlasené 
1760 Vajnorská - SPP, a. s. - havarijná rekonštrnkcia vysokotlakových plynovodov - dopravné 

značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1761 Vajnorská - Pri starom mýte - Cestprojekt - havarijná rekonštrnkcia vysokotlakových 

plynovodov - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1762 Pri starom letisku - Cestprojekt - rekonštrnkcia vodovodnej prípojky - dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1763 Nejedlého (3x) - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1764 Tranovského - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1765 K. Adlera - Žatevná - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie -

odsúhlasené 
1766 Bazovského - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1767 Shopping Park Soravia III - Shopping Center Bratislava, s. r. o. - miesta komunikácia pri 

Rožňavskej ulici - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
1768 Lovinského - Insituform-Hulín, s. r. o. - oprava kanalizačného potrubia DN 300/450 di. 110 m -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1769 Myjavská - Krmanova - Insituform-Hulín, s. r. o. - oprava kanalizačného potrubia DN 400 -

dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
1770 Vajnorská - Magnetová - PPP - rekonštrukcia križovatky - a príjazdová komunikácia - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
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1771 Stupavská - Ing. Holiečin - zriadenie prípojok vodovodu, plynovodu, kanalizácie a elektrickej 
prípojky - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1772 Krmanova - Insituforrn-Hulín, s. r. o. - oprava kanalizačného potrubia DN 300 - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1773 Horné diely - SBD - Slovbyt, družstvo - prístupová šachta - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1774 Krmanova - Insituforrn-Hulín, s. r. o. - oprava kanalizačného potrubia DN 300 - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1775 Palisády - Insituforrn-Hulín, s. r. o. - oprava kanalizačného potrubia DN 300/450 - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1776 Brezova - Ing. Dr. Skýva - napojenie inžinierskych sietí - dopravné značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1777 Sedmokrásková - Invest In, Šal'a - bytový dom Modrian - trvalé dopravné značenie a dočasné 
dopravné značenie - predbežne odsúhlasené 

1778 Hrnšovská - MUDr. Karpát - zriadenie prípojok inžinierskych sietí k rodinnému domu - dopravné 
značenie počas výstavby - odsúhlasené 

1779 Tomášikova - Stav - Trade, s. r. o. - polyfunkčný objekt - trvalé dopravné značenie a dočasné 
dopravné značenie - odsúhlasené 

1780 Kuzmányho - MÚ Staré Mesto - úprava značenia pred materskou škôlkou - trvalé dopravné 
značenie - odsúhlasené 

1781 Čajkovského - MÚ Staré Mesto - posunutie parkovacích miest - dočasné dopravné značenie -
odsúhlasené 

1782 Štetinova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1783 Vrakunská - POdzáhradná - LIDL, SR - predajňa potravín - trvalé dopravné značenie -

odsúhlasené 
1784 Mesačná - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1785 Jašíkova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsúhlasené 
1786 Sedmokrásková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie 

odsúhlasené 
1787 Šagátova - Zájazdy Bratislava, s. r. o. - úprava značenia pred VUB - trvalé dopravné značenie -

neodsúhlasené 
1788 Dvory VI - Slovnaft, a. s. - ČS pohonných hmôt - trvalé dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
1789 Bajkalská - Slovnaft, a. s. - ČS pohonných hmôt trvalé dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
1790 Krasovského - Pri starom háji - Magistrát ODP - úprava značenia - trvalé dopravné značenie -

predbežne odsúhlasené 
1791 Pekná cesta - BCI, a. s. - zriadenie prípojky vodovodu a plynu pre školiace a ubytovacie 

zariadenie - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 

Zapísala: Illová 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Bratislava dňa: 18. I I. 2003 
č.j.: MAG-2003-*+-5'lf/CbJ.r;6 -1/~ 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii pri 
oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 14. 10. 2003 

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 Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách na území Bratislavy podľa bodu 
č. 1792, 1793, 1794, 1797, 1798, 1799, 1800 - 1805, 1806 (po), 1807, 1809 - 1811, 1812 (po), 
1813 - 1820, 1822 (po), 1827, 1828, 1829 (po), 1830 - 1836, 1839, 1840 zápisnice č. 39/2003 
operatívnej komisie zo dňa 14. 10.2003, 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 podľa bodu č. 1796, 1797, 1798 (po), 1819, 1821 (po), 1823 (po), 1824 (po), 
1825-1827, 1831, 1837, 1838 zápisnice č. 39/2003 operatívnej komisie zo dňa 14. 10. 2003, 
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 pozenmých 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. 1802, 1828 zápisnice č. 39/2003 
operatívnej komisie zo dňa 14.10.2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

~ó---;~ ;.:s\ "I".~ /' 
! .~// r:.~-- i":::\. 

!!}!;,;} ! ;::..: ,i .,', \ slav VaJcík , ~., , . , ....... ' ,'oo J 
\ ?;. 9 \ni', . .:,!:',! ff!! vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

r_~\ \9J ~.r ;!}:t.i J 
-'/y >;:'1( Á p:,(:?.J;, \~ 

Vybavuje: Révay / 593 56 345 _ 4-

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 39/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
dňa 14.10. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBA I 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBA V 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, p. Kubica 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ondrej ec 

kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 

p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793, 853, 854, 923, 1023, 1024, 1026, 1027, 1078, 1079, 1080, 1123, 1164, 1273, 1372, 1445, 1446, 
1447, 1448, 1585 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 857, 858, 859,1165,1271,1274,1277,1342,1343,1345,1441,1442, 1450, 1584, 1631, 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 
Dopravný podnik: 
rok 2003: 1371 

1792 Pekná cesta - SPP a.s. - havarijná rekonštrukcia VTL plynovodu - POD počas výstavby -
odsúhlasené 

1793 Hurbanovo námestie - TM a.s. - rekonštrukcia OD - dopr.značenie počas výstavby -
odsúhlasené 

1794 Hurbanovo námestie - TM a.s. - rekonštrukcia OD - dopr. značenie počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené 

1795 Cabanova - C-realitná agentúra s.r.o. - osadenie Bl,D9a a E(okrem dopr. obsluhy/- POD úpravy 
existujúceho zvislého dopr. značenia - odsúhlasené 

1796 Domkárska - Rektorát UK - dopravné značenie parkoviska - odsúhlasené 
1797 Banšelova - POLSTA V s.r.o. - NN prípojka - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1798 Sabinovská - Multitel Slovakia s.r.o.- POD počas výstavby - odsúhlasené 
1799 Valchárska - Multitel Slovakia s.r.o. - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1800 Nezvalová - Multitel Slovakia s.r.o. - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1801 Hradná - Multitel Slovakia s.r.o. - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1802 Bajkalská - FC Artmedia Petržalka - POD počas futbalového stretnutia - odsúhlasené 
1803 Ul.J. Jonáša - INZINIERING a.s. - definitívne dopr. značenie - odsúhlasené 
1804 Hrebendova - SPP a.s. - zokruhovanie plynovodných sietí - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1805 Mostova - SPP a.s. - havárijná rekonštrukcia plynovodu - POD počas výstavby - odsúhlasené 
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1806 J. Krála - ST a.s. - rozšírenie MTS - POD počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1807 Pernecká - OTYK INVEST s.r.o. - dočasné dopr. značenie počas realizácie - odsúhlasené 
1808 Jamnická - INTERMONTA s.r.o. - POD počas výstavby napojenia RD - predbežne odsúhlasené 
1809 Tichá, Slávičie údolie, Svetlá, Haydnova - VEPOS - návrh dopr. značenia pre ZÚ - odsúhlasené 
1810 Pútnická - MČ Záhorská Bystrica - zmena dopr. značenia - odsúhlasené 
1811 ul.Čsl. tankistov - MČ Záhorská Bystrica - POD počas hodov - odsúhlasené 
1812 Záhradnícka - Bioscop-Obzor S.r.o. - situácia dopr. značenia - predbežne odsúhlasené 
1813 Hálova, Belinského, Mlynarovičova, Planckova, Haanova - MČ Bratislava-Petržalka -

vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1814 Lazaretská - MČ Staré Mesto - úprava dopr. značenia pred ZŠ - odsúhlasené 
1815 Heydukova - MČ Staré Mesto - úprava dopr. značenia - odsúhlasené 
1816 Lazaretská - DIAL TELECOM - pripojenie optickej siete - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1817 Cintorínska - MČ Staré Mesto - osadenie pevných zábran - odsúhlasené 
1818 Pol'ná - MČ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1819 Tranovského - Ing. Abrahám - prípojka plynu - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1820 Král'ovské údolie - Občianske združenie - prípojka elektro - dočasné dopr. značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
1821 ul. Kuster - DK DEVELOPMENT a.s. - dopr. značenie počas výstavby - predbežne odsúhlasené 
1822 Kríková - MČ Vrakuňa - rozšírenie parkovacích plôch - definitívne dopr. značenie - predbežne 

odsúhlasené 
1823 ul. Kuster - DK DEVELOPMENT a.s. - situácia dopr. značenia - predbežne odsúhlasené 
1824 ul. Kuster - DK DEVELOPMENT a.s. - dopr. značenie počas rozkopávky - predbežne 

odsúhlasené 
1825 Ráztočná - SBD-SlovByt - kanalizačná prípoj ka - dočasné dopr. značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1826 Sedmokraskova - INVEST IN a.s. - prípojky IS - dočasné dopr. značenie - odsúhlasené 
1827 Baltská - MČ Podunajské Biskupice - zmena organizácie dopravy - odsúhlasené 
1828 Borekova - MČ Podunajské Biskupice - výstavba kanalizácie - POD počas realizácie -

odsúhlasené 
1829 Dúbravská cesta - VÚPC a.s. - rekonštrukcia admin. budovy - POD počas výstavby - predbežne 

odsúhlasené 
1830 Nové záhrady - ZSE a.s. - prípojky IS - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1831 Krasovského - ARAL SLOVAKIA s.r.o. - pripojenie ČS na okružnú križovatku - dopr. značenie 

počas výstavby - odsúhlasené 
1832 Podzáhradná - BSS S.r.o. - NN prípojky - POD počas rozkopávok - odsúhlasené 
1833 Listova - MÚ Bratislava-Ružinov - rekonštrukcia komunikácie - dočasné dopr. značenie -

odsúhlasené 
1834 Jelenia, Panenská - MČ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1835 Údernícka - Nový acord S.r.o. - vodovodná prípojka - odsúhlasené 
1836 Priehradná, Hradská - SZZ - elektrifikácia záhradkárskej osady Lesík - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
1837 Podpriehradná - Prof. Rudy - rekonštrukcia vodovodnej prípojky - odsúhlasené 
1838 Prímestské bývanie - MČ Bratislava-Rusovce - POD definitívne dopr. značenie - odsúhlasené 
1839 Velehradská, Jégeho, Súmračná - MČ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1840 Kubačova - MČ Rača - vyhradené parkovisko - situácia dopr. značenia - odsúhlasené 

Zapísal: Révay 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Bratislava dňa: 20. ll. 2003 
č. j.: MAG-2003-4fJ)t)11(,[;JJO-1/~ 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii pri 
oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 21. 10.2003 

I.určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § ll6 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. 1842, 1843, 1844 (po), 1847 - 1849, 1854 - 1856, 1857 (po), 1859 - 1863, 1865 - 1867, 1869 
- 1874, 1876 - 1893 zápisnice č. 4012003 operatívnej komisie zo dňa 21. 10. 2003, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlasi 

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. 1846, 1875 zápisnice Č. 40/2003 operatívnej komisie zo dňa 
21. 10.2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

III. berie na vedomie 
v zmysle § 110 písm. h), § ll2 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. 1841, 1850 - 1853, 1858, 1861, 
Ul64, 1868, 1880 zápisnice č. 40/2003 operatívnej komisie zo dňa 21.10. 2003, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Révay / 59356345 

(po) - predbežne odsúhlasené 

/' 

Ing.~~ík 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 
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Zápisnica Č. 40/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
dňa 21.10.2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODI BA III 
ODI BA IV 
ODIBA V 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, p. Kubica 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ondrejec 

kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 

p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147,155,156,157,159,385,441,442,443,509,510,513, 514, 515, 516, 519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923,1023,1024,1026,1027,1078,1079, 1080, 1123, 1164, 1273, 1372, 1445, 1446, 
1447, 1448, 1585 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003: 857, 858, 859,1165,1271,1274,1277,1342,1343,1345,1441,1442, 1450, 1584, 1631, 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 
Dopravný podnik: 
rok 2003: 1371 

1841 Dial'nica D2 Lamačská-Staré Grunty - Banské stavby a.s. - prípojka vody - POD počas 
výstavby - odsúhlasené 

1842 Devínska cesta - Ing.Šolík - prestavba RD - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1843 Majerníkova - UNIBYT S.r.o. - záber komunikácie počas postavenia vežového žeriavu

POD počas realizácie - odsúhlasené 
1844 ul. J. Stanislava, Nad lúčkami - STAVO-ing s.r.o. - bytový dom - situácia dopr. 

značenia - predbežne odsúhlasené 
1845 ul. J. Stanislava, Nad lúčkami - STAVO-ing s.r.o. - bytový dom - situácia definitívneho 

dopr. značenia - predbežne odsúhlasené 
1846 Karloveská - RKFÚ Karlova Ves - dopr. značenie parkoviska - dopr.značenie -

odsúhlasené 
1847 Istrijská - RNDr. KUMO - prípojka IS - dočasné dopr. značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1848 Klenová - Ing.Pohančeník - prípojka IS - prenosné dopr. značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
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1849 Sreznevského, Lamanského, Makovického, Lombardiniho, Halašova - ST a.s. -
rozšírenie MTS - POD počas výstavby - odsúhlasené 

1850 Diaľnica D61 /Viedenská - Prístavný most! - dažďová kanalizácia - POD počas 
výstavby - odsúhlasené 

1851 Diaľnica D2 /Lamačská-Staré Grunty/ - kanalizácia Harmincova - dopr. obmedzenie 
počas výstavby - odsúhlasené 

1852 Diaľnica D2 /Lamačská-Staré Grunty/ - Objekty zariadenia staveniska - POD -
odsúhlasené 

1853 Lamačská - Hypermarket TESCO - úprava Lamačskej cesty /4 etapa! - POD počas 
výstavby - odsúhlasené 

1854 Saratovská - ST a.s. - rozšírenie MTS - projekt dočasného dopr. značenia - odsúhlasené 
1855 Vrakunská, Ivanská, Galvaniho - F+P a.s. - energetické zabezpečenie zóny - dopr. 

značenie počas rozkopávok - odsúhlasené 
1856 Komárňanská - Ing.Hofer - rozšírenie areálu - dopravné značenie počas realizácie -

odsúhlasené 
1857 Pažítkova - VE-TEX S.r.o. - úprava príjazdovej plochy - situácia dopr. značenia -

predbežne odsúhlasené 
1858 Gagarinova - SSC - otáčanie vozidiel ZÚ - POD - odsúhlasené 
1859 Podzáhradná - GENIAL s.r.o. - kanalizačná prípoj ka - dopr. značenie počas rozkopávky 

- odsúhlasené 
1860 Koceľova - ŠÚKL - prístavba v areáli ŠUK1 - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1861 Hotel CARLTON - navádzací systém - informatívne dopravné značky D13+D23 -

odsúhlasené 
1862 Staré Grunty - ST a.s. - rozšírenie MTS - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1863 Suché mýto - Europeum Bussines center - organizácia staveniskovej dopravy - POD 

počas výstavby - odsúhlasené 
1864 Dial'nica D61 /Viedenská-Prístavný most! - odstránenie portálov - POD počas výstavby 

- odsúhlasené 
1865 Líščie údolie - MPV INVEST Slovakia s.r.o. - prípojka VN 2.etapa - POD počas 

výstavby - odsúhlasené 
1866 Líščie údolie - MPV INVEST Slovakia s.r.o. - prípojka VN l.etapa - POD počas 

výstavby - odsúhlasené 
1867 Gogoľova, Údernícka - Spp a.s. - prepojenie STL plynovodu - POD počas výstavby

odsúhlasené 
1868 Balkánska - Vodohospodárska výstavba Š.p. - kanalizácia Rusovce-Čunovo - POD počas 

výstavby - odsúhlasené 
1869 Krížna - Hlavné mesto - úprava pre zriadenie niky - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1870 Batkova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1871 Jadranská - MÚ Dúbravka - zmena organizácie dopravy - odsúhlasené 
1872 Jadranská - MÚ Dúbravka - zmena organizácie dopravy - odsúhlasené 
1873 Banskobystrická -ST a.s. - rozšírenie MTS - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1874 Poludníkova - Nové byty -Ružinov - parkoviská - trvalé dopr. značenie - odsúhlasené 
1875 Slávičie údolie - MISCHEK SLOVAKIA s.r.o. - parkoviská - definitívne dopr. značenie 

- odsúhlasené 
1876 Rontgenova - REDING a.s. - plynova prípojka - dočasné dopr. značenie počas výstavby 

- odsúhlasené 
1877 Muchovo námestie - BILLA REALITY s.r.o. - Letapa výstavby - dočasné dopr. značenie 

- odsúhlasené 
1878 Muchovo námestie - BILLA REALITY s.r.o. - Letapa výstavby - trvalé dopr. značenie 

- odsúhlasené 
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1879 Svoradova - VŠMU - zmena org. dopravy - odsúhlasené 
1880 Gagarinova, Nevädzova, Seberíniho, Obilná s Tomášikovou - GIB - CSS I.etapa-

POD počas výstavby - odsúhlasené 
1881 Gajova - MÚ Staré Mesto - vymal'ovanie priechodu - odsúhlasené 
1882 Svoradova - MÚ Staré Mesto - osadenie 2ks stÍpikov - odsúhlasené 
1883 Haanova, Víglašská, Brančská, Holíčska, Blagoevova - MÚ Petržalka - vyhradené 

I?arkovanie - od~úhlasené 
1884 Sustekova - MU Petržalka - osadenie dopr. kolov - odsúhlasené 
1885 Švabinského - MÚ Petržalka - vodorovné dopr. značenia /AI9/ - odsúhlasené 
1886 Miletičova - MÚ Petržalka - prípojky IS - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1887 Kocel'ova - ST a.S. - pokládka telefónneho kábla - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1888 Gogol'ova - BVS a.S. - oprava vodovodného potrubia - POD počas realizácie -

odsúhlasené 
1889 Sabinovská - KOMKO a.s. - dopr. značenie trvalé - odsúhlasené 
1890 Ursínyho - ENERMONT s.r.o. - GO NN kábel. vedenie - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
1891 Ursínyho - Multitel s.r.o. - zriadenie UR - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1892 Líščie nivy, Vietnamská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1893 Jesenského - Alexia a.s. - zmena dopr. značenia - odsúhlasené 

Zapísal: Révay 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Bratislava dňa: 20. ll. 2003 
č.j.: MAG-2003-Woq~ I 'rl..lf!;-1J~ 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii pri 
oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 28. 10. 2003 

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. 1899 - 1901, 1902 (po), 1904, 1905, 1907 - 1910, 1912 (po), 1913 (po), 1914, 1915 (po), 
1916 (po), 1918 - 1920, 1922 - 1925, 1927 - 1930, 1932, 1933 (po), 1934 - 1938, 1940 (po), 
1941 - 1949 zápisnice č. 41/2003 operatívnej komisie zo dňa 28. 10. 2003, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

II. súhlas! 

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. 1904, 1906, 1907, 1909, 1911, 1926, 1931, 1939, 1940 (po), 1947 
zápisnice č. 41/2003 operatívnej komisie zo dňa 28. 10.2003, 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. 1903, 1913 (po), 1917 (po), 1921, 
1930, 1931 (po) zápisnice č. 41/2003 operatívnej komisie zo dňa 28.10. 2003, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. r 

A~ 
Ing. StanJav Vajcík 

vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 41/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
dňa 28.10.2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI.BA III 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB,a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, p. Kubica 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ondrejec 

kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 

p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923, 1023, 1024, 1026, 1027, 1078, 1079, 1080, ll23, 1164, 1273, 1372, 1445, 1446, 
1447,1448,1585 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003 ll65, 1271, 1277, 1342, 1343, 1441, 1442, 1450, 1584, 1631, 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 
Dopravný podnik: 
rok 2003: 1371 

1894 Šípova - ODI II - MÚ Vrakuňa urýchlene doplní chýbajúcu d.z. Cl pred križovatkou 
s Hradskou - odsúhlasené 

1895 Moldavská - ODI II - MÚ Ružinov zabezpečí výmenu nečitatel'nej d.z. B2 pred domom 
čA - odsúhlasené 

1896 Komárnická - ODI II - MÚ Ružinov v križovatke s Herlianskou zabezpečí doplnenie 
chýbajúcej d.z. Dla-2 ks a Cl - odsúhlasené 

1897 Podunajská - ODI II - OCH urýchlene zabezpečí doplnenie chýbajúcej d.z. Cl 
v križovatke s Hradskou v smere jazdy na Šíravskú ul. - odsúhlasené 

1898 MI. Luhy - ODI II - MÚ Ružinov - urýchlene zabezpečí doplnenie chýbajúcej d.z. Cl 
v križovatke s Mierovou ul. - odsúhlasené 

1899 Ilkovičova - ODI IV - OCH urýchlene doplní chýbajúce dopr. značky B2, C2, C4b 
v križovatke s Mlynskou dolinou podl'a náčrtku - odsúhlasené 

1900 Tranovského - Ing.Bernát - rozšírenie STL plynovodu - POD počas rozkopávky -
odsúhlasené 

1901 Nobelova - RNDr.Arnold - plynová prípojka - dočasne dopr. značenie počas výstavby -
odsúhlasené 
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1902 Pribylinská - BETRANS s.r.o. - dopr.značenie parkoviska - návrh trvalého 
dopr. značenia - predbežne odsúhlasené 

1903 Ul.Pri Starom letisku - Spp a.s. - rekonštrukcia plynovodov - POD počas výstavby -
odsúhlasené 

1904 Pod záhradami - MČ Dúbravka - situácia dopr. značenia parkoviska - odsúhlasené 
1905 Lediny - MČ Lamač - návrh zmeny organizácie dopravy - POD - odsúhlasené 
1906 Kempelenova - T AXILINE-CARIBICS - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1907 Betliarska - LIDL v.o.s. - prípojky IS - dočasné dopr. značenie - odsúhlasené 
1908 Staré Grunty - Navrátil- prípojky IS - POD - odsúhlasené 
1909 Ul. J. Jonáša - INŽINIERING a.s. - OZ definitívne dopr. značenie - odsúhlasené 
1910 Hurbanovo námestie - TM a.s. - rekonštrukcia OD - dopr. značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1911 Tavárikova osada - Ing.Behúl - plynovod pre RD - dopr. značenie počas rozkopávky -

odsúhlasené 
1912 Pšeničná - Ing.arch.Matto - novostavba skladovej haly - dočasné dopr. značenie -

predbežne odsúhlasené 
1913 Pšeničná - Ing.arch.Matto - novostavba skladovej haly - trvalé dopr. značenie -

predbežne odsúhlasené 
1914 Gorazdova - Ing.Kekesi - prípojky IS - dočasné dopr. značenie - odsúhlasené 
1915 Sch. Trnavského - Magistrát - dopravno-inžinierske podklady CSS - predbežne 

odsúhlasené 
1916 Sch. Trnavského - Magistrát dopravno-inžinierske podklady CSS - predbežne 

odsúhlasené 
1917 Mlynská dolina - STARZ - cyklistická trasa v Mlynskej doline - predbežne odsúhlasené 
1918 Drieňová - MČ Ružinov - VN prípoj ka - dopravné značenie počas výstavby -

odsúhlasené 
1919 Most Košická - Metro a.s. - organizačné opatrenia počas výstavby - odsúhlasené 
1920 Mostová - DP a.s. - vjazd Carlton Parking - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1921 Mlynská dolina - BVS a.s. - havária kanalizačného poklopu - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
1922 Vrakunská - LIDL v.o.s. - napojenie parkoviska - dopravné značenie - odsúhlasené 
1923 Dial'nica D2 /Lamačská-Staré Grunty/ - dočasné objekty - organizácia a riadenie dopravy 

počas výstavby - odsúhlasené 
1924 Bazovského - MÚ Dúbravka - zmena organizácie dopravy - odsúhlasené 
1925 Gagarinova, Nevädzova, Seberíniho, Obilná s Tomášikovou - GIB - CSS - trvalé dopr. 

značenie Letapa - odsúhlasené 
1926 Geologická - ERSTA V - Bytové domy - trvalé dopr.značenie - odsúhlasené 
1927 Stachanovská - BVS a.s. - havária kanalizácie - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1928 Galvaniho - Hlavné mesto - prekládka vodovodov - POD počas realizácie - odsúhlasené 
1929 Mierová - Ing.Grajták - vodovodná prípojka - návrh organizácie dopravy počas výstavby 

- odsúhlasené 
1930 Lamačská-Alexyho - GIB - oprava križovatky - definitívne dopr.značenie - odsúhlasené 
1931 Hypermarket TESCO-LAMAČ - TESCO - areálové komunikácie, chodníky, 

parkoviská - definitívne dopr.značenia - predbežne odsúhlasené 
1932 Galvaniho - GIB - prestavba v úseku Ivanská-Rožňavská - dočasné dopr.značenie počas 

stavby - odsúhlasené 
1933 Pribinova, Čulenova, Landererova - DIAL TELECOM a.s. - HDPE rúry - POD počas 

výstavby - predbežne odsúhlasené 
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1934 Lachova, Belinského, Romanova, Wolkrova - MČ Petržalka - vyhradené parkovanie
odsúhlasené 

1935 Kuklovská, Karloveská - MÚ Karlova Ves - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1936 Ľubovnianska,Ševčenkova, Gessayová, Planckova - MÚ Petržalka - vyhradené 

~arkovanie - odsúhlasené 
1937 Zilinská - UPC - prípoj ka VTS - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1938 Prievozská - Central European Development s.r.o. - zariadenie staveniska - POD počas 

realizácie - odsúhlasené 
1939 Zadunajská - MT INVESTMENT s.r.o. - spevnené plochy k parkoviskám -

dopr.značenie - odsúhlasené 
1940 Zadunajská - BYTCorp.družstvo - polyfunkčné centrum - dočasné dopr.značenie počas 

realizácie - predbežne odsúhlasené 
1941 Gercenova - UPC - prípojka VTS - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1942 Fajnorovo nábrežie - MC Staré Mesto - 2 boxy vyhradené /taxi/ - odsúhlasené 
1943 Fraňa Král'a - MČ Staré Mesto - vyznačenie priechodov N6/ - odsúhlasené 
1944 Rajecká - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1945 Včelárska - Spoločenstvo vlastníkov bytov - odpojenie plynových prípojok - POD počas 

výstavby - odsúhlasené 
1946 Župné námestie - Magistrát ODP - návrh dopr.značenia - odsúhlasené 
1947 Miletičova, Jašíkova, Drieňová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1948 Priehradná - Prof. Žitňanský - prípojka IS - POD počas realizácie - odsúhlasené 
1949 Šagátova - Zájazdy s.r.o. - zmena organizácie dopravy parkoviska - odsúhlasené 

Zapísal: Révay 



jC( 

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Bratislava dňa: 25. ll. 2003 
č.j.: MAG-2003-Wftt1/ 66 001-1)~ 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii pri 
oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 4. ll. 2003 

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. 1957 (po), 1961, 1962, 1964, 1966 (po), 1967 - 1969, 1971, 1976 - 1982 zaplsmce 
Č. 4212003 operatívnej komisie zo dňa 4. 11. 2003, 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. 1953, 1954, 1957, 1959, 1960, 1963, 1965 (po), 1972 (po), 1973, 
1975 Č. 42/2003 operatívnej komisie zo dňa 4. ll. 2003, 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. 1951, 1952, 1956, 1958, 1970, 1974 
zápisnice Č. 42/2003 operatívnej komisie zo dňa 4. ll. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu. 

IV. nesúhlaSÍ 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle bodu Č. 1946 zaplsmce 
Č. 42/2003 operatívnej komisie zo dňa 4. 11. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu 

/"'o' 

Vybavuje: Illová / 593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 42/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
dňa 4.11. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBA V 
DPB,a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, p. Kubica, Ing. Machová 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. V rbik 
npor. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobo1ič 
p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853, 854,923, 1023, 1024, 1026, 1027, 1078, 1079, 1080, 1123, 1164, 1273, 1372, 1445, 1446, 
1447, 1448, 1585 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003 1165, 1271, 1277, 1342, 1343, 1441, 1442, 1450, 1584, 1631, 1947, 1948, 1950, 1983, 1984, 
1985, 1986 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 
Dopravný podnik: 
rok 2003: l371 

4/1945 Dunajská - SBD I - dopr.značku Vl3 pred vchod č.58-60 - odsúhlasené 
4/1946 Prievozská - ODI II - zriadenie svetelne riadeného priechodu pre chodcov v blízkosti 

križovatky s Košickou - nesúhlas 
4/1947 Senecká cesta - ODI II a III žiadajú OCH výmenu poškodených d.z. B27a /80km/hod.! -

odsúhlasené 
4/1948 Mierová - ODI II žiada OCH doplniť E9 + E /okrem dopr. obsluhy/ pred odbočením na 

Telocvičnú ul. v smere jazdy do mesta pod exist. d.z. B23b - odsúhlasené 
tt /1949 Vazovova - Zástupcovia vlastníkov bytov - osadenie B31 a Vl3 pred vjazd - odsúhlasené 

1950 Dunajská - OCH presunie dopr. prah a osadí dopr. značky Al3 podľa priloženého 
náčrtku - odsúhlasené 

1951 Dial'nica D2 /Lamačská-Staré Grunty/ - IV. etapa dočasné objekty - organizácia 
a riadenie dopravy počas výstavby - odsúhlasené 

1952 Pri Starom letisku - p.Feketeová - vodovodná prípoj ka - návrh organizácie dopravy -
odsúhlasené 
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1953 Uršulínska - VÁHOSTAV a.s. - podzemné parkovacie garáže - doplnenie dopravného 
značenia - odsúhlasené 

1954 Údolná - ICT ISTROCONTI a.s. - RD Královské údolie - POD dočasné dopr.značenie -
odsúhlasené 

1955 Šagátova - VÚB - strážené parkovisko - projekt dopravného značenia - odsúhlasené 
1956 Brnianska-Mlynská dolina - Hlavné mesto - prestavba križovatky - definitívne 

dopr.značenie - odsúhlasené 
1957 Saratovská-Pri kríži - Magistrát ODP - dopravno-inžinierske podklady CSS - predbežne 

odsúhlasené 
1958 Popradská-Svornosti - Magistrát ODP - osadenie spomaľovacích dopravných prahov -

odsúhlasené 
1959 Dlhé diely - Ing.Sečanský - prípojky IS - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1960 Dlhé diely - Ing.Sečanský - ÚK pre SRD - situácia dopr.značenia - odsúhlasené 
1961 Laurinská - MČ Staré Mesto - rozšírenie pešej zóny - odsúhlasené 
1962 Vilová - WENTA GROUP s.r.o. - NTL prípojka - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1963 Košická - Mäsko a.s. - osadenie pevných zábran - odsúhlasené 
1964 Palkovičova - Slov.sporitelňa a.S. - doplnenie dopr. značenia - odsúhlasené 
1965 Mlynská dolina - STARZ - cyklistická trasa - trvalé dopr.značenie - predbežne 

odsúhlasené 
1966 Karloveská-Segnerova - dopravno-inž.podklady CSS - predbežne odsúhlasené 
1967 K Železnej studienke - ISTROREAL s.r.o. - prípojky IS - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
1968 Prúdová - Ing.Mikuška - prípoj ka plynu - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1969 Remeselnícka - CZB REAL s.r.o. - dopr.značenie parkoviska - odsúhlasené 
1970 Bratislavská - JUDr.AL-SABOUNI MUSTAFA - zriadenie vjazdu - POD počas 

výstavby - odsúhlasené 
1971 Istrijská - Klúčik - prípojky IS - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1972 Podunajská - MČ P.Biskupice - komunikácie a spevnené plochy - dopr. značenie -

predbežne odsúhlasené 
1973 Líščie Nivy - Solčanová - obchodno-administratívne centrum - parkoviská - odsúhlasené 
1974 Ráztočná - ST a.s. - rozšírenie MTS - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1975 TESCO Stores,a.s., Panónska - vianočný predaj - odsúhlasené 
1976 Priehľadná - ATLANT s.r.o. - prípojka plynu - POD počas výstavby - odsúhlasené 
1977 Plickova - PRESPORK-CENTER s.r.o. - plynová prípojka - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
1978 Rusovská cesta - Magistrát ODP - stavba ostrovčekov - dočasné dopr. značenie -

odsúhlasené 
1979 Nedbalova, Františkánska, Zámočnícka - DIAL TELECOM - napojenie optickej siete

POD počas výstavby - odsúhlasené 
1980 Lazaretská-Grosslingova - DIAL-TELECOM - napojenie optickej siete - POD počas 

výstavby - odsúhlasené 
1981 Staromestská - ODI I - zmena org.dopravy - trvalé dopr. značenie - odsúhlasené 
1982 Nový most - Belux s.r.o. - oprava VO a slávnostného osvetlenia - odsúhlasené 

Zapísal: Révay 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Bratislava dňa: 25. Il. 2003 

VEC 

Č. j.: MAG-2003-Wl~oI1;6U6_1 R;r 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii pri 
oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa ll. ll. 2003 

I. určuj e 

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. 1987 (po), 1988, 1989, 1993 - 1995, 1997, 1998,2000 - 2002,2005,2006,2008 - 2010,2012 
- 2019, 2023 (po), 2024 zápisnice č. 43/2003 operatívnej komisie zo dňa ll. ll. 2003, 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. 1996, 2007, 2011, 2020 (po), 2021 (po), 2022 (po), 2023 (po) 
zápisnice č. 43/2003 operatívnej komisie zo dňa ll. ll. 2003, 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 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. 1990 (po), 1991 (po), 1992 (po), 
1999, 2003, 2004 zápisnice Č. 43/2003 operatívnej komisie zo dňa 11.11. 2003, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

r 

Ir,~ajCík 
vedúci oddelenia prevádzky dopravy 

Vybavuje: Illová / 593 56 221 
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Zápisnica č. 43/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
dňa 11.11. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODI BA III 
ODI BA IV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, p. Kubica 
mjr. Ing. Lechner 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. mOr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
mOr. Sobolič 
p. Glasa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660, 1666, 1667, 1668, 1706, 1772,2015, 
rok 2003: 6,7,32,77,78,206,246,348,687,733,740,741,742,743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923,1023,1024,1026,1027,1078, 1079, 1080, 1123, 1164, 1273, 1372, 1445, 1446, 
1447, 1448, 1585, 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003 1165, 1271, 1277, 1342, 1343, 1441, 1442, 1450, 1584, 1631,1947, 1948, 1950, 1983, 1984, 
1985, 1986 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 
Dopravný podnik: 
rok 2003: 1371 

1983 Šulekova - DP a.s. žiada OCH osadiť značku B31 pri cintoríne v smere Palisády - odsúhlasené 
1984 Zochova - ODI žiada odstrániť OCH dodatkovú tabuľu E3a - odsúhlasené 
1985 Holubyho - ODI žiada OCH odstrániť dopr. značku B35 - odsúhlasené 
1986 Nám. I. mája - ODI žiada OCH realizovať umiestnenie plastových obrubníkov oproti 

Banskobystrickej ul. - odsúhlasené 
1987 Ivánska cesta - Homola team s.r.o. - napojenie areálu - predbežne odsúhlasené 
1988 Plynárenská - Business center V - definitívne dopravné značenie - odsúhlasené 
1989 Majerníkova - FY OTTO - POD počas realizácie - odsúhlasené 
1990 Einsteinova - GLOBAL IN-WEST - Polyfunkčný dom - dočasné dopr. značenie - predbežne 

odsúhlasené 
1991 Einsteinova - GLOBAL IN-WEST - Polyfunkčný dom - dočasné dopr. značenie - predbežne 

odsúhlasené 
1992 Einsteinova - GLOBAL IN-WEST - Polyfunkčný dom - trvalé dopr. značenie-1.PP - predbežne 

odsúhlasené 
1993 Tehelná - MÚ Nové Mesto - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
1994 Kadnárova, Hubeného - ENERMONT - rekonštrukcia NN káblov - odsúhlasené 
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1995 Líščie údolie - p.Jankechová,Leibnerová,Burian - prístupová komunikácia a IS - definitívne dopr. 
značenie - odsúhlasené 

1996 Žilinská - Polyfunkčný súbor - POD-garáž I.PP - definitívne dopravné značenie - odsuhlasené 
1997 Krížna - ODP - zmena dopravného značenia - odsúhlasené 
1998 Dunajská - VÚB - parkovisko osobných vozidiel- dopr. značenie počas realizácie - odsuhlasené 
1999 Lamačská - Hypermarket TESCO - uprava č.5 - POD počas realizácie - odsuhlasené 
2000 Mozartova - MČ Staré Mesto - dopravná plocha pred garážami - projekt dopravného značenia -

odsuhlasené 
2001 Palisády - SSDZ - prípojka IS - dočasné dopr. značenie - odsuhlasené 
2002 Hodžovo námestie - TATRACENTRUM - osadenie zábran na chodníku - odsuhlasené 
2003 Rožňavská - SPD s.r.o. - výrobné, skladové a obchodné centrum - pripojenie areálu - dopravné 

značenie - odsuhlasené 
2004 Rožňavská - SPD s.r.o. - výrobné, skladové a obchodné centrum - pripojenie areálu - dopravné 

značenie počas výstavby - odsuhlasené 
2005 Mostová - DP a.s. - situácia Medená - definitívne dopravné značenie - odsuhlasené 
2006 Smrečianska - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - odsuhlasené 
2007 Kaukazská - BREFIT -e s.r.o. - Administratívno-prevádzková budova - vyhradené parkovanie -

odsuhlasené 
2008 Palisády, Šulekova, Kozia - GIB - CSS v križovatke - POD počas výstavby - predbežne 

odsuhlasené 
2009 Kórejská - Vodohospodárska výstavba Š.p. - kanalizácia Rusovce-Čunovo - POD počas výstavby 

- odsuhlasené 
2010 Suché Mýto - EUROPEUM BUSINESS CENTER - Polyfunkčný objekt - situácia dopravného 

značenia - odsuhlaseué 
2011 Strmé Vršky - RETEP SLOVAKIA s.r.o.- Obytný satelit Záhorská Bystrica - trvalé dopravné 

značenie - odsuhlasené 
2012 Opletalova - Prvá staromestská s.r.o. - dostavba obytného suboru - trvalé dopravné značenie -

odsuhlasené 
2013 Dial'uica D61 Niedenská-Prístavný most! - VIII. etapa-2.krok - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
2014 Timravina - MČ Staré Mesto - vyznačenie priechodu - odsúhlasené 
2015 Sasinkova - MČ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - odsuhlasené 
2016 Vysoká - Republic parking systém Slovakia S.r.o. - uprava dopravného značenia - definitívne 

dopravné značenie - odsúhlasené 
2017 Zochova - Ing.Lisá - vyhradené parkovanie - dočasné dopravné značenie - odsuhlasené 
2018 Halašova,Riazanská - Hotel Blue - prípojka vodovodu - POD počas výstavby - odsuhlasené 
2019 KrÍžua - Hlavné mesto SR - uprava pre zriadenie niky MHD - II.etapa frézovanie - POD počas 

výstavby - odsuhlasené 
2020 Matejkova - STAVTRADE - spevnené plochy - definitívne dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
2021 Alexyho - NHS-Garáže S.r.o. - komunikácie a spevnené plochy - definitívne dopravné značenie -

predbežne odsuhlasené 
2022 Alexyho - NHS-Garáže s.r.o. - dopravné značky pri vjazde do garáži - definitívne dopravné 

značenie - predbežne odsuhlasené 
2023 Niťová - HG INVEST S.r.o - spevnené plochy - definitívne dopravné značenie - predbežne 

odsúhlasené 
2024 Broduá - COMERCIO s.r.o. - rekonštrukcia spevnených plôch - definitívne dopravné značenie -

odsuhlasené 

Zapísal: Révay 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Bratislava dňa: 27. 11.2003 

č. J: MAG-2003- ~'fCI~:J/G6~Y.3-1/({'t 
VEC 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadeni 

IDawé mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovani v operatíwej komisii pri 
oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 18. 11. 2003 

I.určuje 

podľa § 62 ods. 2 písm. a) a § 116 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke 
na pozemných komuníkáciách so súhlasom okresných dopravných inšpektorátov okresných 
riaditeľstiev Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave I - V použitie doprawých 
značiek a doprawých zariadení na rníestnych komuníkáciách na území Bratislavy podľa bodu 
č. 2025, 2026/po/, 2027, 2029, 2031-2033, 2037, 2040 zápísnice č. 44/2003 operatiwej komísie 
zo dňa 18. 11. 2003, 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 
komlffiikáciách s použitím doprawých značiek a doprawých zariadení na účelových 
komunikáciách podľa bodu č. 2034/po/, 2035, 2036, 2038/po/, 2039/po/, 2041-2046, 2047/po/, 
2048/po/, 2051, 20521po/ zápisnice č. 44/2003 operatiwej kornísie zo dňa 18. 11. 2003, ktoráje 
neoddeliteľnou súčasť ou 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 doprawých 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. 2028, 2030 zápísnice Č. 44/2003 
operatiwej komísie zo dňa 18.11. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

/" 

r.~ajcík 
vedúci oddelenía prevádzky dopravy 

Vybavuje: lliová / 593 56 221 

(po) - predbežne odsúhlasené 

I{ 
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Zápisnica Č. 44/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddeleIÚ prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
dňa 18.11. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODI BA II 
ODI BA ill 
ODI BA IV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, p. Kubica 
npor. Ing. Kuba1jak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ondrej ec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p. Glasa 
p. Darovcová 

rok2002: 147,155,156,157,159,385,441,442,443,509,510,513, 514, 515, 516, 519, 569, 881,926, 
927,928,929, 930, 931, 932, 933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660, 1666, 1667, 1668, 1706, 1772, 2015, 
rok 2003: 6, 7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923,1023,1024,1026,1027,1078,1079,1080; 1123, 1164, 1273, 1372, 1445, 1446, 
1447,1448,1585,2042,2043,2051 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok200ľ1l65,1271, 1277,1342,1343,1441,1442, 1450, 1584, 1631, 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 
Dopravný' podnik: 
rok 2003: 1371 

2025Staromestská - GENET s.r.o. - napojenie parkoviska - projekt dopr. značenia -
. odsúhlasené 

2026 Matejkova - STAVTRADE - Bytový dom - pristupová komunikácia - POD dočasné 
dopr. značenie - predbežne odsúhlasené 

2027 Zochova - VŠMÚ - prijazd a odjazd na stavenisko - POD počas realizácie - odsúhlasené 
2028 Dial'nica D2 /Lamačská-Staré Grunty! - V.L etapa - káblovod Polianky - dopravné 

. obmedzenie počas re!1lizácie - odsúhlasené t 0ra. 
2029 Námestie SNP - MU Staré Mesto ~ zriadenie 6 parkacích miest - odsúhlasené 
2030 Diai'nica D61 Niedenská-Pristavný most! - XI.etapa - POD počas výstavby -

odsúhlasené . 
2031 Zochova - BVS a.s. - havária vodovodu - POD počas výstavby - odsúhlasené 
2032 Pribinova - BVS a.s. - rekonštrukcia kanalizačného zberača - POD počas výstavby -

odsúhlasené . 
2033 Záhradnícka - NAMK SR - osadenie dopravných klincov v križovatke s Jégeho ulicou -

odsúhlasené 
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2034 Polianky - GORENJE Slovakia s.r.o. - parkoviská a spevnené plochy - projekt 
organizácie dopravy - predbežne odsúhlasené 

2035 Prepojenie žel.stanice BA-Petržalka a Starého Mesta - pešie komunikácie II. a III. 
etapa - POD trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 

2036 Školská - BSRS a.8. - doplnenie dopravného značenia - odsúhlasené 
2037 Križovatka č.219 /Gagarinova-Diaľnica Dll - CSS - prepnutie riadenia priechodu do 

blikavej žltej - odsúhlasené 
2038 Priehrad ná - Bratislavská stavebná s.r.o. - Polyfunkčný bytový dom - dopravné 

značenie-POV - predbežne odsúhlasené 
2039 Priehrad ná - Bratislavská stavebná s.r.o. - Polyftmkčný bytový dom -komunikácie 

a spevnené plochy - situácia dopravného značenia - predbežne odsúhlasené 
2040 Záhradnícka - ODP - predÍžiť existujúce zábradlie - odsúhlasené 
2041 Bazovského, Nejedlého - MÚ Bratislava-Dúbravka - vyhradené parkovanie - dočasné 

dopr. Zliačenie - odsúhlasené 
2042 Palackého - MÚ Staré Mesto - doplnenie dopr. značenia - odsúhlasené 
2043 Sasinkova - MÚ Staré Mesto - vyznačenie zákazu parkovania - odsúhlasené 
2044 Tomášikova - INTERFlNANCE PLUS a.s. - Polyftmkčný objekt - POD počas výstavby 

- odsúhlasené 
2045 Rajecká - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - dočasné dopr. značenie - odsúhlasené 
2046 Miletičova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - dočasné dopr. značenie -

odsúhlasené 
2047 Struková - MÚ Ružinov - rekonštrukcia komunikácie, - dopr. značenie počas výstavby 

l.etapa - predbežne odsúhlasené 
2048 Struková - MÚ Ružinov - rekonštrukcia komunikácie - trvalé dopravné značenie -

predbežne odsúhlasené 
2049 Stanovištia TAXI - CECH TAXI - 21 lokalít v MČ Staré Mesto - odsúhlasené 
2050 Stanovištia TAXI - CECH T AXI- 4 lokality v MČ Nové Mesto - odsúhlasené 
2051 Spojnica medzi Rožňavskou a Vajnorskou - MÚ Nové Mesto osadí chýbajúce dopr. 

značky Cl a C4b pred križovatkou s Vajnorskou - odsúhlasené 
2052 Ružová dolina - EAST-WEST Development 8.r.O.- Obytný súbor ROZADOL - POD 

počas výstavby - predbežne odsúhlasené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Bratislava dňa: 27. ll. 2003 

č.j.: MAG-2003- 4fl1+! C(6J'f) -1/ ~ 
VEC 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

lllavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisií pri 
oddeletú prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 25. 11. 2003 

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 zariade!Ú na miestnych komunikáciách na územi Bratislavy podľa bodu 
č. 2053, 2054, 2060-2063, 2064/po/, 206(>, 2068, 2069, 2082 zápisnice č. 45/2003 operatívnej 
komisie zo dňa 25. 11. 2003, 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 zariade!Ú na účelových 
komunikáciách podľa bodu č. 2055, 2056, 2058-2081 zápisnice č. 45/2003 operativnej komisie 
zo dňa 25. ll. 2003, 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 zariade!Ú 
na diaľniciach a cestách I. až III. triedy v hl. m. SR Bratislave vedúcich zastavaným územim 
alebo územím určeným na súvislé zastavanie podľa bodu č. 2057, 2065, 2067, 2083 zápisnice 
č. 45/2003 operativnej komisie zo dňa 25.11. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Révay / 593 56 345 

(po) ... predbežne odsúhlasené 

/~ 
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Zápisnica Č. 4512003 

zo zasadnutia opemtivnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
dňa 25.11. 2003. 

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

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, p. Kubica 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ondrejec 

kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p. Glasa 
p. Darovcová 

rok2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519,569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237,1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660, 1666, 166~ 1668, 1706, 1772,2015, 
rok 2003: 6,7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923,1023,1024,1026,1027,1078,1079,1080, 1123, 1164, 1273, 1372, 1445, 1446, 
1447,1448,1585,2058,2059,2056,2055,2075,2079 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok2002: 1540, 
rok2003 1165, 1271, 1277, 1342, 1343, 1441, 1442, 1450, 1584, 1631, 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 
Dopravný podnik: 
rok 2003: 1371 

2053 Radlinského - ODI Bratislava I - žiada obnoviť dopr. značku VII/zástavka ľVlliD pred 
kinom OBZOR "urgentne" - odsúhlasené 

2054 Miletičova - ODI Bratislava rr - oproti knižnice vyznačiť podl'a náčrtku priechod pre 
chodcov - odsúhlasené 

2055 Štedrá - MÚ Ružinov dophú dopr. značku B35 v oboch smeroch - odsúhlasené 
2056 Mlynské Luhy - MÚ Ružinov osadí na žiadosť ODI Bratislava II dopr. značku BI6/IOml 

na \jazde z Ondrejovovej ulice - odsúhlasené 
2057 Trnavská cesta - ODI Bratislava rr - žiada OCH vymeniť dopr.značkn D30 pred 

odbočením na Poludníkovú ulicu - odsúhlasené 
2058 Poludní ková - MÚ Ružinov zabezpečí správne osadenie dopr. značky Cl na výjazde na 

Trnavskú cestu - odsúhlasené 
2059 Mlynské Luhy - MÚ Ružinov dophú chýbajúce dopr. značky Cl na výjazde na Mierovú 

ulicu - odsúhlasené 
2060 Repašského - MÚ Dúbravka žiada obnoviť dopr. značenie V6 - odsúhlasené 
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2061 Mostová - OK súhlasí s dočasným osadením zábran !betónové kvádre/ pozdÍž hotela 
Carlton a v pokračovaní zábradlia popri \.jazde do garáži s napojením na Hviezdoslavovo 
námestie - odsúhlasené 

2062 Landererova - Metro a.s. - Most Košická - kolektor l.fáza - organizačné opatrenia počas 
výstavby - odsúhlasené 

2063 Šagátova - VÚB a.s. - strážené parkovisko - prípojka EN - POD počas výstavby -
odsúhlasené 

2064 Pallsády-Kuzmányho - ODP - vyhradené parkovanie - návrh dopr. značenia - predbežne 
odsúhlasené 

2065 Dial'nica D61 - Niedenská-Prístavný most! - XI.etapa /preložka Viedenskej cesty/ - POD 
počas výstavby - odsúhlasené 

2066 Mudroňová - Mgr.Moravčík - Výstavba RD - záber chodníka - POD počas výstavby -
odsúhlasené 

2067 Dolnozemská - Slovnaft a.s. - ČS LPG - doplneníe dopr. značenía - odsúhlasené 
2068 Karloveská - OTYK INVEST s.r.o. - Polyfunkčný obytný súbor - doplnok defmitívneho 

dopr. značenia - odsúhlasené 
2069 Karloveská - OTYK INVEST s.r.o. - Polyfunkčný obytný súbor - vyznačenie výjazdu zo 

stavby - odsúhlasené 
2070 Pernecká - OTYK INVEST s.r.o. - Polyfunkčný obytný súbor - dočasná uzávierka 

komunikácie - POD počas realizácie - odsúhlasené 
2071 Ul.Pod rovnicami - OTYK INVEST s.r.o. - Polyfunkčný obytný súbor - sektor 8,9 stav 

obj. SO 06, SO 07 - POD počas realizácie - odsúhlasené 
2072 Karloveská - OTYK INVEST s.r.o. - Polyfunkčný obytný súbor - defmitívne dopravné 

značenie - odsúhlasené 
2073 Nejedlého - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovaníe - odsúhlasené 
2074 Ul. K. Adlera - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovaníe - odsúhlasené 
2075 Biskupická - MÚ P. Biskupice - dočasné dopravné značeníe - odsúhlasené 
2076 Istrijská - MÚ Devinska Nová Ves - revitalizácia námestia 6.apnla - definitívne 

dopr. značenie I.etapa - odsúhlasené 
2077 Na Vyhliadke - MÚ Devínska Nová Ves - vyhradené parkovaníe - odsúhlasené 
2078 J.Poničana - MÚ Devinska Nová Ves - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2079 Vígl3Šská - MÚ Petržalka - osadenie zábradlia ~ odsúhlasené 
2080 Moskovská - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2081 Čajkovského - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2082 Kollárovo nám. - SUPER TAXI s.r.o. - stanovište l box - odsúhlasené 
2083 Einsteinova - Ľudová banka - expozitúra ĽB na ČS OMV - doplnenie dopr. značenia -

odsúhlasené 



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

Bratislava dňa: 4. 12. 2003 1 J 
č. j.: MAG-2003-flfJtt3! C6J..'l-S--1( Pt 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii pri 
oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 2. 12.2003 

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. 2085-2088,2091,2093,2095,2097, 2101Ipo/, 2102/po/, 2103, 2107, 2110, 2112, 2123, 2130 
zápisnice č. 46/2003 operatívnej komisie zo dňa 2. 12. 2003, 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. 2084, 2089, 2092, 2094, 2096, 2098/po/, 2099/po/, 2100/po/, 
2104,2106,2108,2109,2111,2113,2114, 2115/po/, 2116/po/, 2117/po/, 2118-2122,2124-
2129,2132-2138,2140,2141 zápisnice č. 4612003 operatívnej komisie zo dňa 2. 12.2003, 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. 2105, 2131 zápisnice č. 46/2003 
operatívnej komisie zo dňa 2.12.2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Révay 1 593 56 345 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 46/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
dňa 2.12. 2003. 

Pritomní: Magistrát 
KDI 
ODIBA I 
ODI BA II 
ODI BA III 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, p. Kubica 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p. Glasa 
p. Darovcová 

rok2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6, 7,32, 77, 78, 206, 246, 348,687,733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923,1023,1024,1026,1027,1078, 1079, 1080, 1123, 1164, 1273, 1372, 1445, 1446, 
1447, 1448, 1585,2058,2059,2056,2055,2075,2079 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok20031165, 1271, 1277, 1342,1343,1441,1442,1450,1584,1631, 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 
Dopravný podnik: 
rok 2003: 1371 

2084 Stanovištia taxi MČ Ružinov, P.Biskupice, Vrakuňa - Cech taxi - vyhradené 
JZarkovanie - odsúhlasené 

2085 Zilinská - PREINVEST - Polyfunkčný súbor - definitívne dopr. značenie l.etapa -
odsúhlasené 

2086 Prístavná - Spp a.s. - kábelová prípojka 22kV - projekt dočasného dopr. značenia -
odsúhlasené 

2087 Záhradnícka - BIOSCOP-OBZOR s.r.o. - návrh organizácie parkovania - odsúhlasené 
2088 Nobelova - ODP - návrh umiestnenia spomal'ovacích dopr. prahov a vytvorenie zóny 

,,40" - odsúhlasené 
2089 Hanulova - Berta - ú)'rava vjazdu do garáže - dopr. značenie V13 - odsúhlasené 
2090 Studenohorská - MU Lamač - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
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2091 Stanovištia taxi Karlova Ves, Dúbravka - Cech taxi - vyhradené parkovanie 
odsúhlasené 

2092 Černyševského - MEDIAPRESS s.r.o. - Novostavba AB - definitívne dopravné značenie 
- odsúhlasené 

2093 Stanovištia taxi Petržalka - Cech taxi - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2094 Strmé Vršky - RETEP SLOVAKIA s.r.o. - Obytný satelit Záhorská Bystrica - trvalé 

dopravné značenie - odsúhlasené 
2095 Romanova-Jiráskova -DDP - situácia dopr.značenia - odsúhlasené 
2096 Ul. Planét - PCC, s.r.o. - 50 bytov Ružinov - POD trvalé dopr. značenie - odsúhlasené 
2097 Mlynské Nivy - MPS s.r.o. - parkovisko M1.Nivy- trvalé dopr.značenie - odsúhlasené 
2098 Pod brehmi - SAXUM CAMIN s.r.o. - Prevádzkovo-administratívny areál - definitívne 

dopr.značenie - predbežne odsúhlasené 
2099 Pod brehmi - SAXUM CAMIN s.r.o. - Prevádzkovo-administratívny areál - prípojka 

kanalizácie Letapa - dopr. značenie počas realizácie - predbežne odsúhlasené 
2100 Pod brehmi - SAXUM CAMIN s.r.o. - Prevádzkovo-administratívny areál - prípoj ka 

kanalizácie II. etapa - predbežne odsúhlasené 
2101 Slovnaftská - MESSER SLOVNAFT a.s. - oplotenie areálu - dočasné dopr. značenie -

predbežne odsúhlasené 
2102 Slovnaftská - MESSER SLOVNAFT a.s. - oplotenie areálu - trvalé dopr. značenie -

predbežne odsúhlasené 
2103 Trnavské Mýto - OCH - oprava nerovností na komunikácii - dočasné dopr. značenie -

odsúhlasené 
2104 Pn'kopova - Národné tenisové centrum - informatívne dopr. značenie do garáži -

odsúhlasené 
2105 Dial'nica D61Niedenská cesta-Prístavný most! - X.etapa - 1. a 2. fáza - POD počas 

výstavby - odsúhlasené 
2106 Rácova - Ing.Vereský - Nadstavba RD - prípojka vody - POD počas výstavby -

odsúhlasené 
2107 Drieňova - Doprastav a.s. - rozšírenie parkoviska - definitívne dopr. značenie -

odsúhlasené 
2108 Černicová - Spoločenstvo vlastníkov garáže - definitívna org. dopr. značenia -

odsúhlasené 
2109 Karloveska - OTYK INVEST s.r.o. - Polyfunkčný obytný súbor - situácia osadenia 

dopravných zábran - odsúhlasené 
2110 Dunajská - Dunajská investičná s.r.o. - záber staveniska - POD počas realizácie -

odsúhlasené 
2111 Medená - MÚ Staré Mesto - zmena režimu parkovania - odsúhlasené 
2112 Rázusovo nábrežie - OCH - oprava prepadnutej komunikácie - POD počas realizácie -

odsúhlasené 
2113 Panenská - HORNEX a.s. - zariadenie staveniska - POD počas realizácie odsúhlasené 
2114 Staré Grunty - Ing.Liška - Obytný súbor - plynová prípojka - POD počas realizácie -

odsúhlasené 
2115 Farebná - MÚ Ružinov - rekonštrukcia komunikácie - trvalé dopr. značenie - predbežne 

odsúhlasené 
2116 Farebná - MÚ Ružinov - rekonštrukcia komunikácie - dočasné dopr. značenie -

predbežne odsúhlasené 
2117 Tokajicka - MÚ Ružinov - parkoviská - trvalé dopr. značenie - predbežne odsúhlasené 
2118 Považanová - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2119 Ušiakova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2120 Ožvoldíkova - MÚ Dúbravka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
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2121 Ľaliová - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2122 Nedbalova - MÚ Staré Mesto - úprava dopr. značenia - odsúhlasené 
2123 Námestie SNP - ODI BA I - osadenie dopr. značky B31 podľa nákresu - odsúhlasené 
2124 Rajecká - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2125 Pol'nohospodárska - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2126 Slatinská - MÚ Vrakuňa - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2127 Miletičova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2128 Rumančekova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2129 Ondrejovova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2130 Hurbanovo námestie - Cech taxi - stanovište taxi 2 boxy - odsúhlasené 
2131 Brnianska-Pri Suchom mlyne - OOP - prestavba križovatky - úprava CSS -

odsúhlasené 
2132 M.C.Sklodovskej - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2133 Holíčská - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2134 Topolčianska - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2135 Mamateyova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2136 Mlynarovičova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2137 Wolkrova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2138 Vyšehradská - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2139 Rusovce - CRESCO DEVELOPMENT a.s. - Zástavba RO pri Kaštieli - ILetapa -

inž.siete - POD definitívne dopravné značenie - odsúhlasené 
2140 Miletičova - INTERIER-STA V s.r.o. - nadstavba bytového domu - zariadenie staveniska 

- odsúhlasené 



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 

Bratislava dňa: 10. 12.2003 
č. j.: MAG-2003- 'tľP..S3./&'!-1;1J-I l'} 

VEC 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v operatívnej komisii pri 
oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy dňa 9. 12.2003 

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. 2145/po/, 2148/po/, 2154, 2157, 2159, 2167, 2199 zápisnice Č. 47/2003 operatívnej komisie zo 
dňa 9. 12.2003, 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. 21411po/, 2142, 2143, 2147, 2149, 2150, 2151/po/, 2152/po/, 
2156,2158,2160-2166,2168-2170,2172-2198,2200 zápisnice č. 47/2003 operatívnej komisie 
zo dňa 9. 12.2003, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, 

III. berie na vedomie 

podľa § 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. 2144, 2146, 2153/po/, 2155, 2171 
zápisnice č. 47/2003 operatívnej komisie zo dňa 9.12. 2003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto listu, 

IV. nes ú h l a s í 
s použitím dopravných značiek a dopravných zariadení podľa bodu č. 2201 zápisnice Č. 47/2003 
operatívnej komisie zo dňa 9. 12.2003, ktoráje nedeliteľnou súčasťou tohto listu. 

Vybavuje: Révay / 593 56 345 

(po) - predbežne odsúhlasené 
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Zápisnica Č. 47/2003 

zo zasadnutia operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
dňa 9.12. 2003. 

Prítomní: Magistrát 
KDI 
ODIBAI 
ODIBAII 
ODIBAIII 
ODIBAIV 
ODIBAV 
DPB, a.s. 
KÚ v Bratislave 
MiÚ Bratislava - Staré Mesto 
MiÚ Bratislava - Petržalka 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice 

Prijaté úlohy: 
Miestne úrady: 

p. Révay, p. Kubica 
npor. Ing. Kubaljak 
npor. Mgr. Vrbik 
npor. Ondrejec 
mjr. Ing. Adamkech 
kpt. JUDr. Peško 
npor. Ing. Balún 
Ing. Pavelková 
JUDr. Sobolič 
p. G1asa 
p. Darovcová 

rok 2002: 147, 155, 156, 157, 159,385,441,442,443,509,510,513,514,515,516,519, 569, 881, 926, 
927,928,929,930,931,932,933, 1047, 1237, 1238, 1239, 1281, 1323, 1324, 1402, 1403, 1587, 1659, 
1660,1666,1667,1668,1706,1772,2015, 
rok 2003: 6,7, 32, 77, 78, 206, 246, 348, 687, 733, 740, 741, 742, 743, 782, 785, 786, 787, 789, 791, 
792,793,853,854,923, 1023, 1024, 1026, 1027, 1078, 1079, 1080, 1123, 1164, 1273, 1372, 1445, 1446, 
1447,1448,1585,2058,2059,2056,2055,2075,2079 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
rok 2002: 1540, 
rok 2003 1165, 1271, 1277, 1342, 1343, 1441, 1442, 1450, 1584, 1631, 
Oddelenie dopravného plánovania: 
rok 2003: 852 
Dopravný podnik: 
rok 2003: 1371 

2141 Ul. Ľ. Fullu - MÚ Karlova Ves - dostavba a rekonštrukcia vnútrobloku - POD počas 
výstavby - predbežne odsúhlasené 

2142 Nad Lúčkami - OTYK Invest s.r.o. - Polyfunkčný dom - spevnené plochy - dočasné 
dopravné mačenie - odsúhlasené 

2143 Lamačská cesta - Hypermarket TESCO - definitívne dopravné mačenie - odsúhlasené 
2144 Lamačská cesta - TESCO STORES - POD počas realizácie - odsúhlasené 
2145 Palisády-Šulekova-Kozia - GIB - CSS stavebné úpravy - predbežne odsúhlasené 
2146 Šancová -ŽSR- 100 b.j. zariadenie staveniska-POD počas výstavby - odsúhlasené 
2147 Jeséniova - CARY A s.r.o. - kanalizačná prípojka - POD počas výstavby - odsúhlasené 
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2148 Mlynská - Mgr.Korcsogová - RD - dopravné značenie počas výstavby - predbežne 
odsúhlasené 

2149 Ul. Kuster - DK DEVELOPMENT a.s. - SO 01 komunikácia - dopravné značenie počas 
výstavby - odsúhlasené 

2150 Prepojenie žel. stanice Ba-Petržalka a Starého mesta - MÚ Petržalka - organizácia 
dopravy počas realizácie - odsúhlasené 

2151 Drieňová - APOLLO REAL s.r.o. - Polyfunkčný komplex - dočasné dopravné značenie 
- predbežne odsúhlasené 

2152 Drieňová - APOLLO REAL s.r.o. - Polyfunkčný komplex - trvalé dopravné značenie 
I.PP a povrch - predbežne odsúhlasené 

2153 Št. c.I12 - ODP - Krematórium zástavky MHD - dopravné značenie počas realizácie -
predbežne odsúhlasené 

2154 Dostojevského rad - MÚ Staré Mesto - doplnenie dopravnej značky D56a - odsúhlasené 
2155 Lamačská-Cesta na Červený most - ODP - úprava CSS - odsúhlasené 
2156 Medená - MÚ Staré Mesto - zmena organizácie dopravy - odsúhlasené 
2157 Vajanského nábrežie, KúpelĎá, Štúrova - SENETUS s.r.o. - navádzacie dopravné 

značenie - odsúhlasené 
2158 Plynárenská - LU - ZAVA s.r.o. - Parkovací dom - dopravné značenie úrovne 1,25 -

odsúhlasené 
2159 Galvaniho - HORNBACH - Výstavba areálu - trvalé a dočasné dopravné značenie počas 

výstavby - odsúhlasené 
2160 Zlaté piesky - DP as. - zriadenie zástavky MHD - odsúhlasené 
2161 Jedlíkova - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2162 Sasinkova - MÚ Staré Mesto - osadenie parkovacích stlpikov - odsúhlasené 
2163 Žižkova - MÚ Staré Mesto - zmena organizácie dopravy na 3 mesiace - odsúhlasené 
2164 Kuzmányho - MÚ Staré Mesto - zmena organizácie dopravy - odsúhlasené 
2165 Ul.Fraňa Král'a - MÚ Staré Mesto - osadenie dopr. značky VB - odsúhlasené 
2166 Ul.Fraňa Král'a - MÚ Staré Mesto - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2167 Trojičné námestie - MÚ P. Biskupice - zmena organizácie dopravy - odsúhlasené 
2168 Pražská - VÍNo MATYŠÁK s.r.o. - Prestavba polyfunkčného objektu - parkovacie 

plochy - trvalé dopravné značenie - odsúhlasené 
2169 Pražská - VÍNo MATYŠÁK s.r.o. - Prestavba polyfunkčného objektu - parkovacie 

plochy - dopravné značenie počas výstavby - odsúhlasené 
2170 Antolská - FNsP sv. Cyrila a Metoda - areálové parkoviská akomunikácie - POD-

odsúhlasené 
2171 Rusovská - OCH - osadiť dopravné zariadenia kyklop na ostrovček - odsúhlasené 
2172 Brezová, Priehradná - MÚ Vrakuňa - osadenie dopr. značiek DIa a Cl - odsúhlasené 
2173 Vážska - MÚ Vrakuňa- osadenie dopr. značky Cl- odsúhlasené 
2174 Priehradná - MÚ Vrakuňa - osadenie dopr. značky B27a /40kmlhod./ - odsúhlasené 
2175 Estónska - MÚ Vrakuňa - osadenie dopr. značky B27a /30kmlhod./ - odsúhlasené 
2176 Stavbárska - MÚ Vrakuňa - osadenie dopr. značky Cl - odsúhlasené 
2177 Tokajicka - MÚ Ružinov - spevnená plocha - dopr. značenie počas výstavby - predbežne 

odsúhlasené 
2178 Bradáčova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2179 Ševčenkova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2180 Starhradská - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2181 Holíčska - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie 2x - odsúhlasené 
2182 Piffiova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2183 Ul. M. C. Sklodowskej - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2184 Haanova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
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2185 Jungmanova - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2186 Vyšehradská - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2187 Holíčska - MÚ Petržalka - vyhradené parkovanie 2x - odsúhlasené 
2188 Jasovská - OCH - dopravné opatrenia - odsúhlasené 
2189 Miletičova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2190 Sabinovská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2191 Sedmokrásková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2192 Sklenárova - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2193 Jégeho - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2194 Kláštorská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2195 Velehradská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie 3x - odsúhlasené 
2196 Sabinovská - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2197 Sedmokrásková - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2198 Jégeho - MÚ Ružinov - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2199 Tolstého - Šmarda - vyhradené parkovanie - odsúhlasené 
2200 Sreznevského - ASTING a.s. - rekonštrukcia objektu - definitívne dopravné značenie -

odsúhlasené 
2201 Účelová komunikácia - Kraft Foods, a.s. - osadenie dopr. značky Dl2 + dodatková 

tabuľka - nesúhlas 
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