Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 26. 01. 2015
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 16:50 h. v miestnosti č. 107/2 v Primaciálnom paláci.
Prítomní: Mgr. Jozef Uhler, Ing. Katarína Augustinič, Ing. Vladimír Bajan, Mgr. Ján Bôcik,
Ing. arch. Branislav Kaliský, Ing, Mgr. Radoslav Olekšák, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, MUDr. Iveta
Plšeková, Ing. Jarmila Tvrdá
Ospravedlnili sa: Neprítomní:

-

Rokovanie otvorila a viedol predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. Na začiatku zasadania bolo hlasované
o programe rokovania komisie.
Program rokovania komisie:
01.
02.
03.
04.
05.

Voľba podpredsedu komisie.
Rokovací poriadok komisie.
Náplň činnosti komisie.
Plán činnosti komisie pre rok 2015.
Rôzne.

Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Program komisie bol odsúhlasený.

K bodu 1
Voľba podpredsedu komisie.
Členovia komisie navrhli na funkciu podpredsedu komisie kandidátky Ing. Katarínu Augustinič a Ing.
Jarmilu Tvrdú. V tajnom hlasovaní nebol zvolený podpredseda komisie, nakoľko obidve kandidátky získali
rovnaký počet hlasov: Ing. Katarína Augustinič - 4 hlasy, Ing. Jarmila Tvrdá - 4 hlasy. Opakovaná voľba
podpredsedu komisie bude na ďalšom zasadaní dňa 16.02.2015
K bodu 2
Rokovací poriadok komisie.
Materiál uviedol Mgr. Jozef Uhler, predseda komisie. Členovia komisie navrhli zmeny Rokovacieho
poriadku v článku 7, ods. 3 a ods. 8. Po skončení diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní materiálu „Rokovací poriadok komisie“
konštatuje
a) zmeny v článku 7, ods. 3 nasledovne:

S materiálom pripravovaným na rokovanie orgánov oboznámi komisiu predkladateľ alebo
spracovateľ materiálu, prípadne nimi poverený pracovník. Pokiaľ materiály neboli doručené v
písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním komisie, komisia hlasovaním rozhodne o zaradení
materiálov do programu rokovania komisie.
b) zmeny v článku 7, ods. 8 nasledovne:

Účasť verejnosti na rokovaniach komisie je možná len na základe návrhu ktoréhokoľvek
člena komisie z radov poslancov a po odhlasovaní návrhu členmi komisie.
Hlasovanie:

prítomní: 9

Uznesenie bolo odsúhlasené.

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 3
Náplň činnosti komisie
Materiál uviedol Mgr. Jozef Uhler, predseda komisie. K náplni činnosti komisie neboli žiadne podnety,
alebo pripomienky. Po skončení diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní
berie na vedomie
predložený materiál „Náplň činnosti komisie“ bez pripomienok.

Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 4
Plán činnosti komisie pre rok 2015.
Materiál uviedol Mgr. Jozef Uhler, predseda komisie. K materiálu „Plán činnosti komisie pre rok 2015“
členovia komisie podali návrhy na doplnenie ďalších tém. Po skončení diskusie bolo hlasované o nasledovnom
znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní
a) berie na vedomie
upravený materiál „ Plán činnosti komisie v roku 2015“ v zmysle návrhov členov komisie.
Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 5
Rôzne.
Predseda komisie Mgr. Jozef Uhler informoval prítomných členov komisie o aktuálnom priebehu
výstavby 1. etapy nosného systému, úsek Šafárikovo nám. – Bosákova. Po skončení diskusie bolo hlasované
o nasledovnom znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ
a) žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Iva Nesrovnala, LL.M.
zabezpečiť konanie kontrolných dní na stavbe Starého mosta mimo dni, kedy sú zasadania Mestskej rady
a Mestského zastupiteľstva,
b) žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Iva Nesrovnala, LL.M.
zabezpečiť prizývanie členov Komisie dopravy a inf. systémov MsZ ako aj starostov Starého Mesta
a Petržalky na kontrolné dni stavby Starého mosta.

Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Zapísal: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave, 26.01.2015

nehlasoval: 0

