
 
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa  28. 11. 2016 
 

 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 19:10 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci. 
 
Prítomní: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Ing. Bronislav Weigl, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Jarmila 
Tvrdá, Ing. Peter Sádovský, Ing. Jozef Moravčík, Ing. Milan Donoval, plk. Ing. Ivan Lechner, Ing. Katarína 
Augustinič, Ing. arch. Branislav Kaliský, Mgr. Ján Bôcik, MUDr. Iveta Plšeková, Mgr. Peter Netri, 
 
                  
Ospravedlnili sa: Ing. Vladimír Bajan, Ing. Peter Hrapko,  Ing. Mgr. Radoslav Olekšák 
 
Neprítomní:  - 
 
          Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie JUDr. Mgr. Jozef Uhler. Na úvod zasadania predseda 
KDIS oznámil prítomným, že Ing. Vladimír Bajan sa vzdal k 30.11.2016 členstva v KDIS a naďalej sa bude 
venovať len práci v komisii školstva, vzdelávania a športu. Následne bolo hlasované o upravenom 
programe rokovania. 
 
Program rokovania komisie: 
 
00. Vzdanie sa členstva v KDIS – Ing. Vladimír Bajan. 
01. Kontrola záznamu KDIS zo dna 07.11.2016 a 14.11.2016. 
02. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné 
parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia“ – pokračovanie bodu z 
komisie zo dna 14.11.2016. 
03. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2019. 
04. Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy. 
05. Nosný systém MHD – informácia. 
06. Koncepcia rozvoja MHD v Bratislave na roky 2013 – 2025 – aktualizácia. 
07. Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2017. 
08. Rôzne. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7           za: 7        proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Program komisie bol odsúhlasený. 
 
 
K bodu 0 
Vzdanie sa členstva v KDIS – Ing. Vladimír Bajan 
 
Ing. Vladimír Bajan, člen KDIS svojim listom zo dňa 28.11.2016 oznámil vzdanie sa členstva v Komisii 
dopravy a inf. systémov MsZ ku dňu 30.11.2016. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že ďalšiu činnosť chce 
upriamiť na prácu v Komisii školstva, vzdelávania a športu MsZ- 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a inf. systémov MsZ 
 
berie na vedomie 
 
informáciu o vzdaní sa Ing. Vladimíra Bajana členstva v KDIS k 30.11.2016 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7        za: 7          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 
 



 
 
K bodu 1 
Kontrola záznamov KDIS zo dňa 07.11.2016 a 14.11.2016. 

  
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
berie na vedomie 
 
Záznamy z rokovania KDIS zo dňa 07.11.2016 a 14.11. 2016. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7        za: 7          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
K bodu 2 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za 
dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia“ – 
pokračovanie bodu z komisie zo dna 14.11.2016. 
 

Materiál uviedol JUDr. Mgr. Jozef Uhler, predseda KDIS. Po skončení prezentácie a odbornej 
diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
a) schvaľuje 
 
zapracovanie pripomienok k VZN o dočasnom parkovaní 
 
 
b) poveruje 
 
predsedu Komisie dopravy a inf. systémov MsZ JUDr. Mgr. Jozefa Uhlera, aby v mene Komisie dopravy 
a inf. systémov MsZ predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia 
so zapracovanými pripomienkami občanov a členov Komisie dopravy a inf. systémov MsZ. 
 
c) odporúča  
 
Mestskému zastupiteľstvu, aby výnosy zo zavedenia parkovacej politiky boli prioritne použité na 
skvalitňovanie cestnej infraštruktúry, rozvoj verejnej a iných ekologických foriem dopravy, skvalitňovanie 
uličného priestoru či rozširovanie parkovacích kapacít. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 11         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 1         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 

 
 
K bodu 3 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2019. 
 

Materiál uviedol Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií a Ing. Lucia Behuliaková, vedúca 
odd. rozpočtu a kontrollingu. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom 
znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 



Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 

 
a) odporúča 
 
navýšenie finančných prostriedkov na prípravu projektov dopravného značenia a realizáciu bodových 
opatrení v oblasti cyklodopravy a na preferenciu MHD. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 12         za: 12         proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
b) odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2017 - 2019. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 12         za: 11         proti: 0     zdržal sa: 1         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodom 4 - 8 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po dohode 
 
presúva 
 
materiál k bodu 4 „Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy“,  
materiál k bodu 5 „Nosný systém MHD – informácia“,  
materiál k bodu 6 „Koncepcia rozvoja MHD v Bratislave na roky 2013 – 2025 – aktualizácia“,  
materiál k bodu 7 „Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2017“ 
materiál k bodu 8 „Plnenie unesenia č. 606/2008 v znení uznesenia č. 107/2011: Uvoľnenie finančných 
prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta na vyplatenie účelovej dotácie na vybudovanie lodenice v 
Karloveskej zátoke“, 
 
na ďalšie najbližšie zasadanie. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 12         za: 12         proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
                                                                       JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 

              predseda komisie 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Peter Strnád 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
 
 
 
V Bratislave, 28.11.2016                


