
 
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa  18. 01. 2017 
 

 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 18:20 h. v miestnosti č. 103 v budove Novej Radnice. 
 
Prítomní: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Ing. Bronislav Weigl, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Jarmila 
Tvrdá, Ing. Milan Donoval, Ing. Katarína Augustinič, Ing. arch. Branislav Kaliský, Mgr. Ján Bôcik, MUDr. 
Iveta Plšeková 
 
                  
Ospravedlnili sa: Ing. Peter Hrapko, Ing. Mgr. Radoslav Olekšák, Ing. Peter Sádovský, Ing. Jozef 
Moravčík, plk. Ing. Ivan Lechner, Mgr. Peter Netri 
 
Neprítomní:  - 
 
          Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie JUDr. Mgr. Jozef Uhler. Na úvod zasadania predseda 
KDIS oznámil návrh zmien v programe rokovania komisie: 
 
Upravený program rokovania komisie: 
 
01.  Kontrola záznamu KDIS zo dňa 28.11.2016. 
02.  Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy. 
03.  Informácia o zimnej údržbe. 
04.  Územný generel dopravy hl. m. SR Bratislavy vo vzťahu k implementácii požiadaviek MČ  
       k riešeniu nimi navrhovaných infraštruktúrnych investičných zámerov. 
05.  Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci  
       Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný   
       Program 2014-2020 
06.  Koncepcia rozvoja MHD v Bratislave na roky 2013 – 2025 – aktualizácia. 
07.  Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2017. 
08.  BOZP DPB, a.s. – pomoc pri riešení výjazdu autobusov a trolejbusov zo zastávky MHD „Patrónka“. 
09.  Rôzne. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8           za: 8        proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Upravená program komisie bol odsúhlasený. 
 
K bodu 1 
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 28.11.2016. 
  
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
berie na vedomie 
 
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 28.11.2016. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8        za: 8          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
K bodu 2 
Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Materiál uviedla Ing. arch. Ľudmila Holíková z oddelenia stratégií rozvoja mesta a tvorby 
územnoplánovacích dokumentov. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované 
o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 



 
a) berie na vedomie 
 
prerokovaný materiál „Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy“ 
 
 
b) žiada 
 
po zozbieraní pripomienok k Urbanistickej štúdii výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy ich 
poskytnutie Komisii dopravy a inf. systémov MsZ do 10.02.2017.  
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8         za: 7        proti: 0     zdržal sa: 1         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
K bodu 3 
Informácia o zimnej údržbe. 
 

Materiál uviedol Ing. Gabriel Baláž, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného prostredia 
a stavebných činností. Vo svojej prezentácii uviedol, že Hlavné mesto SR Bratislava má na základe 
verejného obstarávania platnú zmluvu z roku 2010 na zimnú a letnú údržbu s dodávateľom služieb. Zimná 
služba trvá v čase od 15.10.2016 do 15.04.2017. Dispečeri sledujú aktuálnu predpoveď počasia a na 
základe toho vyhlasujú 90 dňovú zimnú pohotovosť. Stopercentná pohotovosť je od 20.12.2016, ktorá bola 
medzi Vianocami prerušená na 3 dni vzhľadom na prechodné oteplenie. Na posyp ciest sa používa 
cestárska soľ a Solmag. Existuje I. až III. stupeň pohotovosti podľa počasia, kde III. stupeň je už kalamita. 
Cestári majú k dispozícii 11 dep, kde sú ich vozidlá pripravené na zásahy a ktokoľvek môže ich polohu po 
meste sledovať na web stránke hlavného mesta. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo 
hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 

 
a) berie na vedomie 
 
informáciu o zimnej údržbe 
 
b) odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy a primátorovi hl. mesta SR Bratislavy spolu 
s dodávateľom technických služieb posúdiť zámer a finančný odhad pre zavedenie ekologického posypu, 
ktorý nepoškodzuje verejnú zeleň na území Hl. mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7         za: 7         proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
K bodu 4 
Územný generel dopravy hl. m. SR Bratislavy vo vzťahu k implementácii požiadaviek MČ k riešeniu 
nimi navrhovaných infraštruktúrnych investičných zámerov. 
 
 

Materiál uviedla RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov. Po skončení 
prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
a) berie na vedomie 
 
materiál „Územný generel dopravy hl. m. SR Bratislavy vo vzťahu k implementácii požiadaviek MČ 
k riešeniu nimi navrhovaných infraštruktúrnych investičných zámerov“. 



 
b) odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy a primátorovi hl. mesta SR Bratislavy posúdiť možnosť 
financovania projektu cyklotrasy Sihoť - Pod záhradami variant v súlade s projektom BVS, a.s. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7         za: 7        proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
K bodu 5 
Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá 
v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny 
Operačný  Program 2014-2020. 
 
 

Materiál uviedla RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov. Po skončení 
prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
a) berie na vedomie 
 
materiál „Územný generel dopravy hl. m. SR Bratislavy vo vzťahu k implementácii požiadaviek MČ 
k riešeniu nimi navrhovaných infraštruktúrnych investičných zámerov“. 
 
b) odporúča 
 
v rámci projektu TT Patrónka – Karlova Ves prioritne a urýchlene riešiť TT v Mlynskej doline ako náhradu 
za autobusovú linku č. 32. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7         za: 7        proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 6 
Koncepcia rozvoja MHD v Bratislave na roky 2013 – 2025 – aktualizácia. 
 

 
Materiál uviedla RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov a Ing. Gabriella 

Balkó, PhD z oddelenia stratégie a projektov. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované 
o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
a) berie na vedomie 
 
materiál „Koncepcia rozvoja MHD v Bratislave na roky 2013 – 2025 – aktualizácia“. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6         za: 6        proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 7 
Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2017. 
 

 
Materiál uviedla RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov a Ing. Pavol Griač 

z oddelenia stratégie a projektov. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované 
o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
a) berie na vedomie 
 
materiál „Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2017“. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6         za: 6        proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
K bodu 8 
BOZP DPB, a.s. – pomoc pri riešení výjazdu autobusov a trolejbusov zo zastávky MHD „Patrónka“. 
 
 
        Listom zo dňa 12.12.2016 požiadal predseda komisie BOZP DPB, a.s. Milan Radvanyi predsedu 
Komisie dopravy a inf. systémov MsZ JUDr. Mgr. Jozefa Uhlera o riešenie nevyhovujúceho výjazdu 
trolejbusov a autobusov zo zastávky „Patrónka“ v smere do mesta, nakoľko uvedené dopravné prostriedky 
sa musia pri výjazde zaraďovať cez štyri jazdné pruhy pri odbočovaní doľava na Kramáre. Takáto situácia 
ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a je potrebné ju urýchlene riešiť prijatím dopravno-
inžinierskych opatrení. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
odporúča 
 
predsedovi KDIS JUDr. Mgr. Jozefovi Uhlerovi odstúpiť predmetnú žiadosť BOZP DPB, a.s. na oddelenie 
dopravného inžinierstva magistrátu za účelom návratu k návrhu projektu dopravného značenia na 
Lamačskej ceste z júla 2014, vypracovaného Ing. Bánovskou. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 5         za: 5        proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 9 
Rôzne. 
 
 
V tomto bode neboli uvedené ani prerokované žiadne podnety a pripomienky. 
 
 
 
                                                                       JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 

              predseda komisie 
 
 
Zapísal: Ing. Peter Strnád 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
V Bratislave, 18.01.2017                


