
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa  06. 06. 2016 

 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 19:00 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci. 
 
Prítomní:, Ing. arch. Branislav Kaliský, Mgr. Ján Bôcik, Ing. Mgr. Radoslav Olekšák, Ing. Bronislav Weigl, 
MUDr. Iveta Plšeková, plk. Ing. Ivan Lechner, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Jarmila Tvrdá, Mgr. 
Peter Netri, Ing. Jozef Moravčík, Ing. Milan Donoval 
                  
Ospravedlnili sa: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Ing. Vladimír Bajan, Ing. Peter Hrapko, Ing. Katarína Augustinič, 
Ing. Peter Sádovský, 
 
Neprítomní:  - 
Rokovanie otvorila a viedol zastupujúci predsedajúci komisie Ing. Mgr. Radoslav Olekšák. Na začiatku 
zasadania bolo hlasované o programe rokovania. 
 
Program rokovania komisie: 
 
01.  Kontrola záznamu KDIS zo dňa 02.05.2016. 
02   Nosný systém MHD – informácia. 
03.  Stav príprav budovania a ďalšieho rozvoja cyklistických trás na území Bratislavy – informácia. 
04.  Návrh činnosti spoločnosti METRO Bratislava, a.s. pre rok 2016 – informácia. 
05.  Projekt Dunajbus – informácia. 
06.  Dopravná situácia na Krajnej ul. – informácia.  
07.  Preferencia MHD v Bratislave – informácia. 
08.  Dopravná nehodovosť vozidiel MHD v roku 2015 – informácia.  
09.  Vyhodnotenie účasti členov neposlancov za rok 2015 – informácia. 
10.  Rôzne. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8           za: 8        proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Program komisie bol odsúhlasený. 
 
K bodu 1 
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 02.05.2016. 

  
Stanovisko 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
berie na vedomie 
 
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 02.05.2016. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8        za: 8          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 2 
Nosný systém MHD – informácia. 
 

Materiál uviedli RNDr. Želmíra Greifová, vedúca odd. stratégie a projektov a Ing. Monika Orthová 
z odd. stratégie a projektov. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom 
znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Nosný systém MHD - informácia“ 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9         za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 



 
K bodu 3 
Stav príprav budovania a ďalšieho rozvoja cyklistických trás na území Bratislavy – informácia. 
 

Materiál uviedla technická námestníčka STARZ Ing. Katarína Szabóová. Po skončení odbornej 
diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení Uznesenia: 
   
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
a) berie na vedomie 
 
predložený materiál „Stav príprav budovania a ďalšieho rozvoja cyklistických trás na území Bratislavy – 
informácia“ 
 
b) odporúča 
 
predložiť aktualizovaný odpočet plnenia harmonogramu na októbrové zasadanie KDIS (dňa 03.10.2016) 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9         za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 4 
Návrh činnosti spoločnosti METRO Bratislava, a.s. pre rok 2016 – informácia. 
 

Materiál uviedol Ing. Vladimír Michálek, generálny riaditeľ spoločnosti METRO Bratislava, a.s. Po 
skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
a) berie na vedomie 
 
predložený materiál „Návrh činnosti spoločnosti METRO Bratislava, a.s. pre rok 2016 – informácia“ 
 
b) žiada 
 
predložiť na septembrové zasadanie KDIS (dňa 05.09.2016) novú víziu štruktúry spoločnosti METRO 
Bratislava, a.s. 
 
c) žiada  
 
predložiť členom KDIS do konca mesiaca jún 2016 zoznam pozemkov aj so zákresom do katastrálnej mapy 
a všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa predmetných pozemkov (nájomné zmluvy, vecné bremená) 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9         za: 9        proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
K bodu 5 
Projekt Dunajbus – informácia. 
 

Materiál uviedli Ing. Ľubomír Feješ, konateľ spoločnosti NAUTIVIA, s.r.o. a Ing. Róbert Kadnár, 
konateľ spoločnosti Danube LNG, s.r.o. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované 
o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
a) berie na vedomie 
 
a podporuje predložený materiál „Projekt - Dunajbus – informácia“ 



 
b) žiada 
 
dopracovať uvedený materiál o štúdiu realizovateľnosti so zapracovaním väčšieho počtu zastávok na 
území Bratislavy. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9         za: 9        proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
K bodu 6 
Dopravná situácia na Krajnej ul. – informácia.  
 
Vzhľadom na neprítomnosť spracovateľa je bod č. 6 preložený na nasledujúce zasadanie KDIS, dňa 
05.09.2016. 
 
 
K bodu 7 
Preferencia MHD v Bratislave – informácia. 
 

Materiál a prezentáciu uviedol Ing. Milan Donoval, člen KDIS. Po skončení prezentácie a odbornej 
diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
a) berie na vedomie 
 
predložený a prezentovaný materiál „Preferencia MHD v Bratislave – informácia“ 
 
b) odporúča 
 
oddeleniu stratégie a projektov magistrátu spracovať koncepciu preferencie MHD na území Bratislavy 
a predložiť ju na septembrové zasadanie KDIS (dňa 05.09.2016) 
 
c) odporúča  
 
oddeleniu dopravného inžinierstva magistrátu spracovať návrh priorít preferencie MHD v Bratislave na rok 
2016 za vyčlenenú sumu 50 000,- € do termínu zasadania nasledujúcej komisie (dňa 05.09.2016). 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9        za: 9          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 8 
Dopravná nehodovosť vozidiel MHD v roku 2015 – informácia. 
 

Materiál uviedol Ing. Bronislav Weigl, člen KDIS a vedúci sekcie dopravy DPB, a.s. Po skončení 
prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Dopravná nehodovosť vozidiel MHD v roku 2015 – informácia“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7         za: 7        proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 



 
K bodu 9 
Vyhodnotenie účasti členov neposlancov za rok 2015 – informácia. 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Vyhodnotenie účasti členov neposlancov za rok 2015 – informácia“ 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7         za: 7        proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
K bodu 10 
Rôzne 
 

Ing. Viktor Oravec prezentoval projekt CrossMove a možnú spoluprácu pri jeho realizácii s hlavným 
mestom SR Bratislava. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení 
stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
a) podporuje 
 
účasť hlavného mesta SR Bratislava v projektovom zámere CrossMove v úlohe asociačného partnera 
 
b) odporúča  
 
primátorovi hl. mesta SR Bratislavy podpísať asociačný list projektu CrossMove. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 5         za: 5        proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 

 Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, členka KDIS informovala, že v roku 2015 bol v operatívnej 
komisii pri oddelení dopravy magistrátu odsúhlasený a určený projekt vybudovania priechodu pre chodcov 
v blízkosti križovatky Rusovská cesta – Námestie hraničiarov – Jantárova cesta. Do dnešného dňa však 
nebol zrealizovaný. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení 
stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
žiada 
 
oddelenie správy komunikácií magistrátu o urýchlenú realizáciu priechodu pre chodcov na Rusovskej ceste 
pri Námestí hraničiarov, do termínu spustenia električky do Petržalky, ktorého projekt bol odsúhlasený a 
určený v komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení dňa 16.06.2016 pod číslom 
916. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 5         za: 5        proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 



 
 
                                                                       JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 

              predseda komisie 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Peter Strnád 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
 
 
 
V Bratislave, 06.06.2016                


