
 
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa  15. 05. 2017. 
 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 17:20 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, Ing. arch. Branislav Kaliský, Ing. Bronislav Weigl, plk. Ing. 
Ivan Lechner, Ing. Katarína Augustinič, MUDr. Iveta Plšeková, 
                  
Ospravedlnili sa:, Ing. Peter Hrapko, Ing. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Netri, Ing. Mgr. Radoslav Olekšák 
 
Neprítomní:  - 
 
Rokovanie otvoril a viedol predseda KDIS JUDr., Mgr. Jozef Uhler. Na začiatku zasadania bolo hlasované 
o úprave programu rokovania. 
 
Upravený program rokovania komisie: 
 
01.  Kontrola záznamu KDIS zo dňa 19.04.2017. 
02.  Informácia o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za rok 2016. 
03.  Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
04.  Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vybudovanie cyklistickej   
       komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta-Dolnozemská cesta“ v rámci Integrovaného  
       regionálneho operačného programu 2014-2020. 
05.  Rôzne. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8           za: 8        proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Upravený program komisie bol odsúhlasený. 
 
K bodu 1 
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 19.04.2017. 
  
K záznamu KDIS zo dňa 19.04.2017 neboli žiadne pripomienky. 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
berie na vedomie 
 
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 19.04.2017. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8        za: 8          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 2 
Informácia o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za rok 2016. 
 

Materiál uviedla Ing. Andrea Csenkeyová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov magistrátu. 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 plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za rok 2016.“ 
 
 
 
 



 
 
 

b) žiada 
 
dopracovať materiál o ústne pripomienky a predložiť ho na nasledujúce zasadanie KDIS dňa 05.06.2017. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8        za: 8      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 3 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 

Materiál uviedli Ing. Tibor Kurák a Mgr. Anna Tfirstová z oddelenia stratégie a projektov magistrátu. 
Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 

c) berie na vedomie  
 

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“ 
 

d) žiada 
 
predložiť harmonogram prác na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácie modernizácie 
električkových radiál (Vajnorská a Ružinovská radiála) 
 

e) žiada 
 
odprezentovať aktuálny stav projektovej dokumentácie modernizácie električkových radiál vypracovaný 
spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s. 
 
T: do 05.06.2017 – nasledujúce zasadanie KDIS 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8        za: 8      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 4 
Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vybudovanie 
cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta-Dolnozemská cesta“ v rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. 
 
 
          Materiál uviedla Mgr. Helena Bystrianová z oddelenia stratégie a projektov magistrátu. 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 schváliť: 
 
A.1 predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, 
úsek: Rusovská cesta - Dolnozemská cesta“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO1-SC122-2016-15 
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, Prioritná os č. 1- Bezpečná a ekologická 
doprava v regiónoch“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Hlavného mesta Slovenskej 



republiky Bratislava a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Hlavného mesta 
SR Bratislavy na roky 2010 - 2020;  
 
A.2 zabezpečenie realizácie projektu Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci;  
 
A.3 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 300 
000,00 EUR;  
 
A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Hlavného mesta SR 
Bratislavy 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9        za: 9      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
K bodu 5 
Rôzne. 
 
Riešenie križovatky Lenárdova – Rusovská cesta v Mestskej časti Bratislava – Petržalka. 
 
         Na základe negatívnej dopravnej situácie v križovatke Lenárdova – Rusovská cesta (časté dopravné 
nehody) spracoval GIB alternatívne riešenia v troch variantoch na zlepšenie dopravnej situácie v uvedenej 
križovatke. Všetky varianty popísal a zhodnotil Ing. Miroslav Širgel, vedúci oddelenia dopravného 
inžinierstva magistrátu. Po odbornej diskusii k danej téme bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
žiada 
 
primátora Hlavného mesta SR Bratislavy 
 
o zabezpečenie dopravno-kapacitného posúdenia pre Variant č. 2 návrhu riešenia križovatky Lenárdova – 
Rusovská cesta a výsledok predložil na rokovanie KDIS. 

 
Hlasovanie:     prítomní: 7        za: 7      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
Prezentácia lanovky v zóne Twin City a Nové Lido 
 
          Člen KDIS Ing. Peter Sádovský prezentoval zámer developera HB Reavis ohľadne výstavby lanovej 
dráhy medzi dvoma lokalitami „Nové Lido“ a „Twin City“. Lanovka by mala spájať zónu pri novej 
autobusovej stanici a Petržalku v lokalite Šustekova ul., kde je navrhnutý aj parkovací dom. V pláne sú aj 
medziľahlé zastávky s možnosťou preĺženia systému do ktoréhokoľvek smeru, pretože sa jedná 
o modulárny systém zavesenej lanovky kabínkového typu. Investor sa snaží o získanie štatútu významnej 
investície v rámci tohto projektu, k čomu však vláda SR potrebuje stanovisko príslušných Mestských častí 
a Hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
Zmena vo funkcii tajomníka Komisie dopravy a informačných systémov MsZ. 
 
          JUDr. Mgr. Jozef Uhler, predseda KDIS, informoval členov KDIS o zmene vo funkcii tajomníka KDIS. 
Od 01.06.2017 bude namiesto doterajšieho tajomníka KDIS Ing. Petra Strnáda z oddelenia dopravy 
magistrátu menovaný do funkcie tajomníka KDIS Ing. Patrik Kohan z oddelenia dopravného inžinierstva 
magistrátu. 
 
 
 
                                                                       JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 

              predseda komisie 
 
Zapísal: Ing. Peter Strnád 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
V Bratislave, 15.05.2017                


