
Záznam z rokovania komisie dopravy a informa čných systémov MsZ 
zo dňa  16. 03. 2015 

 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 19:00 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci. 
 
Prítomní: Mgr. Jozef Uhler, Ing. Katarína Augustinič, Ing. Vladimír Bajan, Mgr. Ján Bôcik, 
Ing. arch. Branislav Kaliský, Ing, Mgr. Radoslav Olekšák, MUDr. Iveta Plšeková, Ing. Jarmila Tvrdá 
                  
Ospravedlnili sa:   Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá 
 
Neprítomní:  - 
 
Rokovanie otvorila a viedol predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. Na začiatku zasadania bolo hlasované 
o upravenom programe rokovania. 
 
Upraveny program rokovania komisie: 
 
01.  Kontrola záznamu KDIS zo dňa 16.02.2015. 
02.  Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 2015 – 2017. 
03.  Voľba podpredsedu KDIS. 
04.  Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
05.  Informácia o aktuálnom stave IDS BK. 
06.  Návrh koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025  
       časť : Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových   
       a trolejbusových tratí DOPLNOK č. 2 
07.  Električková trať Dúbravka - vyhodnotenie a porovnanie plynulosti a rýchlosti električkovej dopravy.  
08.  Priority v oblasti cyklistickej dopravy na rok 2015. 
09.  Informácia o pláne realizácie dopravných stavieb na území Bratislavy v roku 2015. 
10.  Realizácia projektu elektronizácie verejnej správy. 
11.  Rôzne. 
 
Hlasovanie:      prítomní: 13           za: 13         proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Upravený program komisie bol odsúhlasený. 
 
 
K bodu 1 
Kontrola záznamu KDIS zo d ňa 16.02.2015. 
  
K záznamu z rokovania komisie zo dňa 16.03.2015 neboli žiadne pripomienky. 
 
K bodu 2 
Návrh rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy 2015 – 2017. 
 

Materiál uviedli Ing. Ján Marušinec, poradca primátora, Ing. Radoslav Kasander, poradca 
primátora, Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa a vedúci finančného oddelenia a Eva Surová odborná 
referentka z finančného oddelenia. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované 
o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
a) neodporú ča  
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať „Návrh rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy 2015- 2017“ 
 
b) žiada 
 
predsedu Komisie dopravy a inf. systémov MsZ, Mgr. Jozefa Uhlera predložiť nasledovné pripomienky: 
 

1. uviesť dôvody a dopady zníženia bežného transferu o 3,46 mil. € pre DPB, a.s. 
2. uviesť dôvody a dopady zníženia kapitálového transferu o 1,78 mil. € pre DPB, a.s. 
3. uviesť dôvody zníženia transferu BID, a.s. pre DPB, a.s. 
4. uviesť položky zahrnuté v podprograme 2.1. 



5. doplniť požiadavku na navýšenie financií v podprograme 2.4.4. 
6. navýšiť rozpočet cyklodopravy na úroveň roka 2014 
7. uviesť akým spôsobom bude zabezpečený záväzok voči EÚ na prejazdnosť električkových tratí 

v súvislosti s poskytnutím finančných prostriedkov na nákup električiek 
8. uviesť akým spôsobom je krytá pokuta za hluk v električkovom tuneli pod hradom 

 
Hlasovanie:      prítomní: 15         za: 12          proti: 0     zdržal sa: 3           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
K bodu 3 
Voľba podpredsedu komisie. 
  

Členovia komisie navrhli na funkciu podpredsedu komisie kandidátky Ing. Katarínu Augustinič 
a Ing. Jarmilu Tvrdú.  

 
prítomní: 14 
 
Ing. Katarína Augustinič   10 hlasov 
Ing. Jarmila Tvrdá              4 hlasy 
 
V tajnom hlasovaní bola zvolená za podpredsedu komisie Ing. Katarína Augustinič. 
 
 

K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v  Bratislave. 
 

Materiál uviedla hlavná dopravná inžinierka Ing. Tatiana Kratochvílová. Po skončení prezentácie 
a 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: 14         za: 14          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
K bodu 5 
Informácia o aktuálnom stave IDS BK. 
 

Materiál uviedla hlavná dopravná inžinierka Ing. Tatiana Kratochvílová a Peter Bánovec, odborný 
referent. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o aktuálnom stave IDS BK“. 
 
Hlasovanie:      prítomní: 12         za: 12         proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 6 
Návrh koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 - 2025  
časť : Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete elektri čkových   
a trolejbusových tratí DOPLNOK č. 2 
   

Materiál uviedla hlavná dopravná inžinierka Ing. Tatiana Kratochvílová a Peter Bánovec, odborný 
referent. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 

  
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní materiálu 
 
odporú ča  
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 

1. Schváli ť 
 

návrh Doplnku č.2 Koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025, 
 

2. Poveri ť 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
1/ úlohou preveriť aktuálny stav zavedených opatrení pre preferenciu MHD na území hlavného mesta SR 

Bratislavy a zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov pre plnohodnotné uplatnenie realizovaných 
opatrení, 

 
3. Žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
zabezpečiť riadnu implementáciu a plnenie všetkých ustanovení Koncepcie rozvoja MHD v znení Doplnku 
č. 2 vo všetkých projektoch a štúdiách, pripravovaných, alebo zabezpečovaných Hlavným mestom SR 
Bratislava a jeho orgánmi a podriadenými organizáciami, vrátane Generálneho investora Bratislavy 
a spoločnosti Metro Bratislava, a.s., ako aj v projektoch pripravovaných súkromnými a inými investormi na 
území mesta Bratislavy a to hlavne prostredníctvom premietnutia ustanovení Koncepcie rozvoja MHD do 
záväzných stanovísk vydávaných hlavným mestom SR Bratislava, zmlúv Dopravného podniku Bratislava, 
a.s. so súkromnými investormi o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku na určených dráhových 
zariadeniach na realizáciu stavby, zmlúv o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislava a súkromnými 
investormi, upravujúcich podmienky realizácie investičných zámerov a ďalších. 
 
Hlasovanie:      prítomní: 9         za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 7 
Elektri čková tra ť Dúbravka - vyhodnotenie a porovnanie plynulosti a rýchlosti elektri čkovej 
dopravy. 
 

Materiál uviedli Ing. Karol Kajdi, vedúci odboru dopravných informácií a stavieb DPB, a.s. a Ing. 
Marek Perďoch, vedúci odboru dopravného inžinierstva DPB, a.s.. 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 „Električková trať Dúbravka - vyhodnotenie a porovnanie plynulosti a rýchlosti 
električkovej dopravy“. 
 
 
 



 
b) ukladá  
 
oddeleniu správy komunikácií magistrátu bezodkladne zabezpečiť vybavenie radiča cestnej dopravnej 
signalizácie v križovatke M. Sch. Trnavského – Harmincova technickými prvkami pre zabezpečenie 
absolútnej preferencie električiek identickým riešením ako v modernizovanom úseku trate v Dúbravke. 

 
Hlasovanie:      prítomní: 9         za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
Na návrh predsedu Komisie dopravy a informačných systémov MsZ, Mgr. Jozefa Uhlera bolo rokovanie 
komisie prerušené a ostatné body programu budú prerokované na ďalšom riadnom zasadnutí Komisie 
dopravy a informačných systémov MsZ dňa 20.04.2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Mgr. Jozef Uhler, v.r. 

              predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Peter Strnád 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
V Bratislave, 16.03.2015                


