Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 20. 03. 2017.
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 17:00 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci.
Prítomní: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Ing. Jarmila Tvrdá, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Peter
Sádovský, Ing. Milan Donoval, Mgr. Ján Bôcik, Mgr. Peter Netri, Ing. Mgr. Radoslav Olekšák, Ing. arch.
Branislav Kaliský
Ospravedlnili sa:, Ing. Peter Hrapko, Ing. Bronislav Weigl, Ing. Jozef Moravčík, plk. Ing. Ivan Lechner, Ing.
Katarína Augustinič, MUDr. Iveta Plšeková.
Neprítomní: Program rokovania komisie:
01.
02.
03.
04.

Kontrola záznamu KDIS zo dňa 13.02.2017.
Petícia za znovuobnovenie trasy linky č. 95.
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy na roky 2017-2020.
05. Zámer na umožnenie jazdy cyklistov vo vyhradených pruhoch pre verejnú hromadnú dopravy
(tzv. BUS pruhoch).
06. 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 13.02.2017.
K záznamu KDIS zo dňa 13.02.2017 neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ
berie na vedomie
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 13.02.2017.
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.
K bodu 2
Petícia za znovuobnovenie trasy linky č. 95.
Materiál uviedol Ing. Rastislav Gombala, vedúci oddelenia verejnej dopravy. 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 „Petícia za znovuobnovenie trasy linky č. 95“
Hlasovanie:

prítomní: 8

Uznesenie bolo odsúhlasené

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

b) žiada
primátora hl. mesta SR Bratislavy schváliť predĺženie spoja linky č. 95 v navrhovanej alternatíve
(zachádzku každého druhého spoja tejto linky s označením 95X cez Most Apollo na Autobusovú stanicu
Mlynské nivy v trase Bosákova – Most Apollo – Košická – Mlynské nivy – Karadžičova –Landererova –
Košická – Most Apollo – Einsteinova – Krasovského – Jantárova cesta) v termíne od 01. 05. 2017 na
obdobie skúšobnej prevádzky (3 mesiace), kedy bude preskúmaná jej efektívnosť využitia cestujúcou
verejnosťou. Následne na základe nameraných dát (počty prepravených cestujúcich) sa rozhodne o jej
definitívnej verzii a období prevádzkovania.
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 1

proti: 4

zdržal sa: 3

nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo odsúhlasené.
c) odporúča
riešiť požiadavky na skvalitnenie MHD skracovaním intervalov existujúcich liniek
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 1

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.
K bodu 3
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
Materiál uviedla Ing. Monika Balcieráková z oddelenia stratégie a projektov. 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 „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“
b) schvaľuje
zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 55/2015 časť
B zo dňa 26.2.2015 z pôvodného termínu „mesačne“ na nový termín „3 mesiace“
d) žiada
Oddelenie stratégie a projektov Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy o predloženie návrhu na realizáciu
mosta cez Chorvátske rameno – zastávka „Gessayova“ pre cyklistov a peších zo západnej strany sídliska
T: do 19.04.2017 (zasadanie KDIS)
Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 1

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.
K bodu 4
Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy na roky 2017-2020.

Materiál uviedla Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka. 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 „Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017-2020.“
b) odporúča
Mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta SR Bratislavy schváliť „Akčný plán adaptácie na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017-2020“
c) žiada
primátora Hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečiť monitorovanie a pravidelné informovanie o dosiahnutí
pokroku v procese adaptácie mesta na zmenu klímy vyplývajúce z dohovoru primátorov Mayors Adapt.
Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.
K bodu 5
Zámer na umožnenie jazdy cyklistov vo vyhradených pruhoch pre verejnú hromadnú dopravy
(tzv. BUS pruhoch).

Materiál uviedol Mgr. Peter Netri, 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 materiál „Zámer na umožnenie jazdy cyklistov vo vyhradených pruhoch pre verejnú hromadnú
dopravy (tzv. BUS pruhoch).“
b) žiada
primátora Hlavného mesta SR Bratislavy aby poveril odborné útvary Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy na
spracovanie projektovej dokumentácie na vyznačenie spoločných vyhradených jazdných pruhov pre
verejnú hromadnú dopravu a cyklistov podľa priloženého ideového návrhu a jeho realizáciu.
Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 1

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.
K bodu 6
Rôzne.
V tomto bode predniesla členka KDIS Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá opätovne požiadavku
ohľadne 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
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta SR Bratislavy preveriť možnosť zabezpečenia bezplatného
cestovného na linkách MHD v Bratislave pre deti a študentov ŤZP, ktorí dochádzajú do špecializovaných
škôl v Bratislave a nemajú v Bratislave trvalé bydlisko.
T: máj 2017
Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 3

Uznesenie bolo odsúhlasené.

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Zapísal: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie
V Bratislave, 20.03.2017

nehlasoval: 0

