
 
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa  16. 10. 2017. 
 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 16:00 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci. 
 
Prítomní: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Ing. Jarmila Tvrdá, MUDr. Iveta Plšeková, Ing. Bronislav Weigl, plk. Ing. 
Ivan Lechner, 
                  
Ospravedlnili sa: Ing. Katarína Augustinič, Ing. Peter Hrapko, Ing. Jozef Moravčík, Ing. Mgr. Radoslav 
Olekšák, Ing. Peter Sádovský, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Milan Donoval, Mgr. Ján Buocik, 
Ing. arch. Branislav Kaliský, , Mgr. Peter Netri 
 
Neprítomní:  - 
 
Rokovanie otvoril a viedol predseda KDIS JUDr., Mgr. Jozef Uhler.  
 
Program rokovania komisie: 

 
01. Kontrola záznamu KDIS zo dňa 11.09.2017 
02. Ročná správa o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných plánov 
PHSR na roky 2017-2019 

03. Rôzne 
  
Hlasovanie:     prítomní: 4           za: 4        proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Program komisie bol odsúhlasený. 
 
 
K bodu 1 
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 11.09.2017. 

  
K záznamu KDIS zo dňa 11.09.2017 neboli žiadne pripomienky. 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
berie na vedomie 
 
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 11.09.2017. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 4        za: 4          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 2 
Ročná správa o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných plánov PHSR 

na roky 2017-2019. 
 

Materiál uviedla Mgr. Helena Bystrianová z oddelenia stratégií a projektov. Po skončení odbornej 
diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 

a) berie na vedomie  
 

predložený materiál „Ročná správa o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných plánov 
PHSR na roky 2017-2019“, 



 
b) odporúča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Ročnú správu o realizácií Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len 
„PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných plánov PHSR na roky 2017-2019. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 5        za: 4      proti: 0     zdržal sa: 1         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 3 
Rôzne. 
 
 Prebehla diskusia členov komisie o údajnom zvýšenom počte dopravných nehôd električiek 
s ostatnými účastníkmi cestnej premávky, prevažne s automobilmi na ľavých odbočeniach komunikácii cez 
električkové trate. Následne Ing. Bronislav Weigl túto informáciu poprel na základe štatistík DPB, ktoré 
preukázali, že počet spomínaných dopravných nehôd za posledné obdobie nie je vyšší ako priemer za iné 
obdobia. Rovnako bolo poukázané na to, že vinníkmi nehôd sú v prevažnej väčšine vodiči automobilov, 
ktorí nerešpektujú prednosť električiek.  
 
 
 
 
 
                                                                       JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 

              predseda komisie 
 
Zapísal: Ing. Patrik Kohan 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
V Bratislave, 16.10.2017                


