
 
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa  13. 11. 2017. 
 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 17:30 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci. 
 
Prítomní: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Mgr. Ján Buocik, Ing. arch. Branislav Kaliský, Ing. Mgr. Radoslav 
Olekšák,, Ing. Jarmila Tvrdá, MUDr. Iveta Plšeková, Ing. Bronislav Weigl, Ing. Milan Donoval, Ing. Peter 
Sádovský, Mgr. Peter Netri 
                  
Ospravedlnili sa: Ing. Katarína Augustinič, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Peter Hrapko, Ing. 
Jozef Moravčík, plk. Ing. Ivan Lechner,  
 
Neprítomní:  - 
 
Rokovanie otvoril a viedol predseda KDIS JUDr., Mgr. Jozef Uhler.  
 
Program rokovania komisie: 

 
01. Kontrola záznamu KDIS zo dňa 16.10.2017 
02. Informácia o schválení projektu URBAN-E (e-Mobility, Infrastructure and Innovative Intermodal 

Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb / e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne 
služby v Ľubľane, Bratislave a Záhrebe) 

03. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
04. 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 

05. Informácia o havarijnom stave konštrukcie Mosta SNP 
06. Rôzne 

  
Hlasovanie:     prítomní: 6           za: 6        proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Program komisie bol odsúhlasený. 
 
 
K bodu 1 
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 16.10.2017. 

  
K záznamu KDIS zo dňa 16.10.2017 neboli žiadne pripomienky. 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
berie na vedomie 
 
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 16.10.2017. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 6        za: 6          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
K bodu 2 
Informácia o schválení projektu URBAN-E (e-Mobility, Infrastructure and Innovative Intermodal 
Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb / e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne 
služby v Ľubľane, Bratislave a Záhrebe). 

 
Materiál uviedla Ing. Martina Tichá 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  
 

Informáciu o schválení projektu URBAN-E (e-Mobility, Infrastructure and Innovative Intermodal Services in 
Ljubljana, Bratislava and Zagreb / e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne služby v Ľubľane, 
Bratislave a Záhrebe). 
 
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 uviedla RNDr. Želmíra Greifová z oddelenia stratégií a projektov. Po skončení odbornej 

diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 

berie na vedomie  
 

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD). 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8        za: 8      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 4 
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 RNDr. Želmíra Greifová z oddelenia stratégií a projektov. Po skončení odbornej 

diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 

berie na vedomie  
 

Informáciu 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. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9        za: 9      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 5 
Informácia o havarijnom stave konštrukcie Mosta SNP 
 

Materiál uviedol Ing. František Brliť zo spoločnosti CEMOS, s.r.o., ktorá spracovala projektovú 
dokumentáciu opravy Mostu SNP. Za protistranu pozvaný Ing. Alexander Tesár sa ospravedlnil. Po 
skončení odbornej diskusie bolo rozhodnuté o uzavretí bodu bez uznesenia. 

 
 
 
 
 
 
 



K bodu 6 
Rôzne. 
 
 Prebehla diskusia členov komisie o riešení situácie na priechode pre chodcov na ulici Mlynské nivy 
po zatvorení starej autobusovej stanice a otvorení dočasnej autobusovej stanice na opačnej strane ulice. 
Problém nedostatočného zabezpečenia uvedeného priechodu vznikol na základe ohradenia staveniska pri 
autobusovej zastávke a nutnosti použiť priechod pre cestujúcich z konečnej zastávky autobusov 
a trolejbusov pri budove banky. Diskutovalo sa o jednotlivých návrhoch riešenia, návrh Krajského 
dopravného inšpektorátu umiestniť na priechod pre chodcov svetelnú signalizáciu bol vyhodnotený ako 
nevhodný, vzhľadnom na plánované uzavretie ulice Mlynské nivy počas výstavby novej autobusovej 
stanice. Členovia komisie sa zhodli na zvýšení bezpečnosti chodcov realizáciou nasledovných opatrení: 
 

➢ Zníženie maximálnej dovolenej rýchlosti na 40 km/h,  
➢ Rozšírenie existujúceho priechodu pre chodcov, 
➢ Rozšírenie stredového ostrovčeka medzi smermi komunikácie, 
➢ Zmena trasy linky 210 cez areál dočasnej autobusovej stanice. 

 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 

odporúča  
 

preveriť jednotlivé navrhnuté riešenia odbornými útvarmi Magistrátu hl.m. SR Bratislavy a konzultovať ich 
realizáciu s Krajským dopravným inšpektorátom. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8        za: 8      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
                                                                       JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 

              predseda komisie 
 
Zapísal: Ing. Patrik Kohan 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
V Bratislave, 13.11.2017                


