
 
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa  13. 02. 2017. 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 17:50 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci. 
 
Prítomní: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Ing. Bronislav Weigl, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Peter 
Sádovský, Ing. Jozef Moravčík, Ing. Milan Donoval, plk. Ing. Ivan Lechner, Ing. Katarína Augustinič, Mgr. 
Ján Bôcik, MUDr. Iveta Plšeková, Mgr. Peter Netri, 
 
                  
Ospravedlnili sa: Ing. Jarmila Tvrdá, Ing. Peter Hrapko,  Ing. Mgr. Radoslav Olekšák, Ing. arch. Branislav 
Kaliský 
 
Neprítomní:  - 
 
Program rokovania komisie: 
 
01.  Kontrola záznamu KDIS zo dňa 18.01.2017. 
02.  Opatrenia na zníženie rizika dopravných nehôd na priechodoch pre chodcov cez električkovú trať. 
03.  Rôzne. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9           za: 9        proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Program komisie bol odsúhlasený. 
 
 
K bodu 1 
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 18.01.2017. 

  
K záznamu KDIS zo dňa 18.01.2017 neboli žiadne pripomienky. 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
berie na vedomie 
 
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 18.01.2017. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9        za: 9          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 2 
Opatrenia na zníženie rizika dopravných nehôd na priechodoch pre chodcov cez električkovú trať. 
 

Materiál uviedol Ing. Bronislav Weigl, člen KDIS. V materiáli sú spracované technické riešenia 
zabezpečenia priechodov pre chodcov cez koľajovú trať električkovej mestskej dráhy (vizuálne aj fyzické) 
ako aj praktické príklady riešení zo zahraničia. Takéto riešenia sú vhodné na zapracovanie do Koncepcie 
rozvoja MHD v Bratislave a ich poskytnutie projektantom ako manuál pri navrhovaní nových 
aj rekonštruovaných koľajových tratí. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované 
o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
odporúča 
 
primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vypracovanie typových projektov bezpečných riešení priechodov 
pre chodcov v miestach styku s mestskou koľajovou dráhou v priamom úseku ako aj v miestach zastávok. 
 
T: do 31.03.2017 
 



 
Hlasovanie:     prítomní: 11         za: 11        proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 

 
K bodu 3 
Rôzne. 
 

Ing. Milan Donoval, člen KDIS prezentoval analýzu a tvorbu grafikonov liniek MHD a ich vzájomnú 
nadväznosť a prepojenosť medzi linkami MHD, výsledkom čoho je zabezpečená pravidelnosť 
a rovnomernosť premávky. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom 
znení uznesenia: 

 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 

 
a) odporúča 
 
primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečiť predkladanie Ročného projektu organizácie MHD 
a jeho úpravy na rokovania KDIS  
 
b) odporúča 
 
požiadať spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. o zvolanie rokovania na tému koordinácie 
dopravnej obsluhy obce Marianka. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 11         za: 11         proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, členka KDIS požiadala o podporu zabezpečenia bezplatného 
cestovania detí a študentov ŤZP linkami MHD v Bratislave, ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl 
v Bratislave a nemajú tu trvalý pobyt. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované 
o nasledovnom znení uznesenia: 

 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 

 
a) odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečenie bezplatného cestovného v linkách 
MHD v Bratislave  pre deti a študentov ŤZP, ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl v Bratislave 
a nemajú v Bratislave trvalé bydlisko. 
 
T: apríl 2017 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8         za: 4         proti: 0     zdržal sa: 4         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie nebolo odsúhlasené. 
 
 
 
                                                                       JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 

              predseda komisie 
 
Zapísal: Ing. Peter Strnád 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
V Bratislave, 13.02.2017                


