
 
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa  11. 09. 2017. 
 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 21:00 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci. 
 
Prítomní: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Peter Sádovský, Ing. Milan 
Donoval, Mgr. Ján Buocik, Ing. arch. Branislav Kaliský, Ing. Bronislav Weigl, Ing. Katarína Augustinič, Ing. 
Jozef Moravčík, Mgr. Peter Netri, Ing. Mgr. Radoslav Olekšák, MUDr. Iveta Plšeková, 
                  
Ospravedlnili sa:, Ing. Peter Hrapko, Ing. Jarmila Tvrdá, plk. Ing. Ivan Lechner, 
 
Neprítomní:  - 
 
Rokovanie otvoril a viedol predseda KDIS JUDr., Mgr. Jozef Uhler.  
 
Program rokovania komisie: 

 
01. Kontrola záznamu KDIS zo dňa 05.06.2017 
02. 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 

03. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
04. Prezentácia štúdie P+R 
05. Predstavenie projektu Spojená Bratislava 
06. ZO Palkovičova - Žiadosť o zmenu funkčného využitia územia 
07. Stanovisko KDIS k návrhu zavedenia bezplatnej dopravy na území BSK 
08. Informácia o vyhodnotení efektívnosti využitia linky č. 97 po skončení jej skúšobnej prevádzky 
09. Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe 

realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom 
kraji 

10. Rôzne 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10           za: 10        proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Upravený program komisie bol odsúhlasený. 
 
K bodu 1 
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 05.06.2017. 

  
K záznamu KDIS zo dňa 05.06.2017 neboli žiadne pripomienky. 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
berie na vedomie 
 
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 05.06.2017. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10        za: 10          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 2 
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 Mgr. Anna Tfirstová z oddelenia stratégií a projektov. Po skončení 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 príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa 
predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný 
Regionálny Operačný Program 2014– 2020“, 
 

b) odporúča 
 
doplniť do projektov vypracovanie štúdie realizovateľnosti predĺženia električkovej trate z obratiska 
Astronomická k uvažovanému TIOPu Ružinov, 
 

c) odporúča 
 
zaradiť do zásobníku projektov IROP nákup 10 ks trolejbusov s batériovým pohonom na projekt predĺženia 
linky 205 na Letisko M.R. Štefánika.  
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 11        za: 11      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 3 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 

Materiál uviedla Mgr. Anna Tfirstová z oddelenia stratégií a projektov. Po skončení odbornej 
diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 

berie na vedomie  
 

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 11        za: 11      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 

 
 
K bodu 4 
Prezentácia štúdie P+R. 
 
          Vyhľadávaciu štúdiu predstavili zástupcovia inštitútu priestorového plánovania. 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  
 

vyhľadávaciu štúdiu umiestnenia parkovísk P+R na území Bratislavy, 
 

b) odporúča 
 
pokračovať v projekte do ďalších stupňov projektovej dokumentácie a skoordinovať práce na projekte 
s Bratislavským samosprávnym krajom a Železnicami Slovenskej Republiky. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 11        za: 10      proti: 0     zdržal sa: 1         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 

 



K bodu 5 
Predstavenie projektu Spojená Bratislava. 
 
          Projekt predstavili zástupcovia spoločnosti J&T Real Estate, a.s. Po prezentácii nasledovala diskusia 
k projektu. Po skončení odbornej diskusie bolo rozhodnuté o uzavretí bodu bez uznesenia. 
 
K bodu 6 
ZO Palkovičova - Žiadosť o zmenu funkčného využitia územia. 
 
          Informáciu uviedli zástupcovia ZO – Líščie nivy, Palkovičova.  Členovia komisie boli následne 
oboznámení s históriou riešenia uvedenej problematiky. Po skončení diskusie bolo hlasované 
o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
berie na vedomie  

 
žiadosť o zmenu funkčného využitia územia. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8        za: 8      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
K bodu 7 
Stanovisko KDIS k návrhu zavedenia bezplatnej dopravy na území BSK 
 
          Informáciu uviedol predseda KDIS JUDr. Mgr. Jozef Uhler. Nasledovala odborná diskusia k 
problematike. Po skončení odbornej diskusie bolo rozhodnuté o uzavretí bodu bez uznesenia. 
 
 
K bodu 8 
Informácia o vyhodnotení efektívnosti využitia linky č. 97 po skončení jej skúšobnej prevádzky. 
 
          Informáciu uviedol Ing. Rastislav Gombala z oddelenia verejnej dopravy. Po skončení odbornej 
diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 

a) berie na vedomie  
 

vyhodnotenie skúšobnej prevádzky linky č. 97, 
 

b) žiada 
 
Dopravný podnik Bratislava, a. s., aby ukončil prevádzku autobusovej linky č. 97, zriadenú na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 771/2017 zo dňa 30.3.2017, k termínu 
30.09.2017. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7        za: 6      proti: 0     zdržal sa: 1         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo odsúhlasené. 
 
K bodu 9 
Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe 
realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom 
kraji. 
 
          Informáciu uviedol Ing. Miloš Kubalík zo spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Po 
skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 



 
a) berie na vedomie  
 

informáciu o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe realizácie 
bezplatnej prepravy v podmienkach IDS BK. 
 

b) odporúča 
 
poveriť odborné útvary Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy posúdením možnosti zabezpečenia 
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. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6        za: 6      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 10 
Rôzne. 
 
Zámer spolupráce Západoslovenskej energetiky, a.s. a hlavného mesta SR Bratislava pri zriadení 
rýchlonabíjacích staníc ZSE. 
 
 Projekt výstavby rýchlonabíjacích staníc na území mesta predstavil zástupca spoločnosti ZSE, a.s. 
Následne členovia komisie diskutovali o vhodnosti umiestnenia nabíjacích staníc v konkrétnych lokalitách.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 

              predseda komisie 
 
Zapísal: Ing. Patrik Kohan 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
V Bratislave, 11.09.2017                


