
Záznam z rokovania komisie dopravy a informa čných systémov MsZ 
zo dňa  20. 04. 2015 

 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 20:30 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci. 
 
Prítomní: Mgr. Jozef Uhler, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá,  Mgr. Ján Bôcik, Ing. arch. Branislav 
Kaliský, Ing, Mgr. Radoslav Olekšák, MUDr. Iveta Plšeková, Ing. Jarmila Tvrdá, Ing. Milan Donoval, Ing. 
Peter Hrapko, Ing. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Netri, plk. Ing. Ivan Lechner, Ing. Peter Sádovský, Ing. 
Bronislav Weigl 
                  
Ospravedlnili sa:   Ing. Katarína Augustinič, Ing. Vladimír Bajan 
 
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 16.03.2015. 
02.  Informácia o pláne realizácie dopravných stavieb na území Bratislavy v roku 2015. 
03.  Stav riadenia dopravy v Bratislave (prezentácia). 
04.  Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
05.  Informácia o stave riešenia parkovacej politiky v Bratislave. 
06.  Realizácia projektu elektronizácie verejnej správy. 
07.  Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025: Rozvoj    
       a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí. 
08.  Rôzne. 
 
Hlasovanie:      prítomní: 11           za: 10         proti: 0      zdržal sa: 1            nehlasoval: 0 
 
Upravený program komisie bol odsúhlasený. 
 
 
K bodu 1 
Kontrola záznamu KDIS zo d ňa 16.03.2015. 
  
K záznamu z rokovania komisie zo dňa 16.03.2015 neboli žiadne pripomienky. 
 
K bodu 2 
Informácia o pláne realizácie dopravných stavieb na  území Bratislavy v roku 2015. 
 

Materiál uviedla Ing. Dana Zálešáková, poverená vedením organizácie GIB. Po skončení 
prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
a) berie na vedomie  
 
predložený materiál „Informácia o pláne realizácie dopravných stavieb na území Bratislavy v roku 2015.“ 
 
Hlasovanie:      prítomní: 12         za: 7          proti: 0     zdržal sa: 5           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
b) žiada 
 
primátora hl. mesta SR Bratislavy, Iva Nesrovnala, požiadať listom Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o zaradenie železničného priecestia Ivánska cesta – Trnavská 
cesta do plánu eliminácie úrovňových priecestí. 
 
Hlasovanie:      prítomní: 12         za: 12          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 



c) žiada 
 
primátora hl. mesta SR Bratislavy, Iva Nesrovnala, opätovne aktivizovať činnosť vo veci projektovej 
prípravy a výstavby cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Podunajská – Vrakunská – Komárovská. 
 
 
Hlasovanie:      prítomní: 12         za: 9          proti: 0     zdržal sa: 3           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 3 
Stav riadenia dopravy v Bratislave (prezentácia). 
 
  Materiál uviedli Richar Procik a Igor Klúčik zo spoločnosti SIEMENS, s.r.o. Po skončení prezentácie 
a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní predloženého materiálu „Stav riadenia 
dopravy v Bratislave (prezentácia)“ 
 

a) žiada 
 
primátora hl. mesta SR Bratislavy, Iva Nesrovnala, požiadať listom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
o zmenu predpisov tak, aby bola v cestnej svetelnej signalizácii povolená blikavá zelená 
 

b) žiada 
 
primátora hl. mesta SR Bratislavy, Iva Nesrovnala, predložiť prostredníctvom oddelenia správy komunikácií 
magistrátu na najbližšie zasadanie Komisie dopravy a inf. systémov MsZ (18.05.2015) platné zmluvy so 
spoločnosťou Siemens, s.r.o. vo veci správy a prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej 
signalizácie na území hl. mesta SR Bratislavy 
 
 
Hlasovanie:      prítomní: 12         za: 9          proti: 1     zdržal sa: 2           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v  Bratislave. 
 

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 stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“. 
 
Hlasovanie:      prítomní: 12         za: 12         proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
K bodu 5 
Informácia o stave riešenia parkovacej politiky v B ratislave. 
 

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  
 
a) berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave riešenia parkovacej politiky v Bratislave“ 
 
b) žiada 
 
hlavnú dopravnú inžinierku Ing. Tatianu Kratochvílovú o poskytnutie všetkých analýz, ktoré slúžia ako 
podklad pre tvorbu Územného generelu dopravy. 
 
 
Hlasovanie:      prítomní: 12         za: 12         proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 6 
Realizácia projektu elektronizácie verejnej správy.  
   

Materiál uviedol vedúci oddelenia informačných technológií magistrátu Ing. Živko Peev. Po 
skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 

  
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Realizácia projektu elektronizácie verejnej správy“. 
 
 
Hlasovanie:      prítomní: 7         za: 7         proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 7 
Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Brat islave na roky 2013-2025: Rozvoj 
a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete elektri čkových a trolejbusových tratí. 
 

Materiál uviedol Ing. Milan Donoval, člen občianskeho združenia Lepšia doprava. 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 „Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025: 
Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí“. 
 
b) odporú ča 
 
prioritne realizáciu trolejbusovej trate Patrónka – Karlova Ves 
 
c) žiada 
 
primátora hl. mesta SR Bratislavy, Iva Nesrovnala, začať proces obstarávania projektovej dokumentácie 
pre stavbu trolejbusovej trate Patrónka – Karlova Ves. 

 
Hlasovanie:      prítomní: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 



 
 
K bodu 8 
Rôzne. 
 

1. Riešenie bezpe čnosti v prestupnom uzle MHD „Blumentál“ 
 
Na základe prerokovaného listu predsedu komisie BOZP Dopravného podniku Bratislava, a.s. Milana 
Radvanyiho, adresovaného Komisii dopravy a inf. systémov MsZ vo veci riešenia bezpečnosti chodcov 
a čakajúcich na zastávke MHD „Blumentál“ prijala Komisia dopravy a inf. systémov MsZ nasledovné 
závery: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
a) berie na vedomie 
 
predložený list predsedu komisie BOZP Dopravného podniku Bratislava, a.s. Milana Radvanyiho, 
adresovaného Komisii dopravy a inf. systémov MsZ vo veci riešenia bezpečnosti chodcov a čakajúcich na 
zastávke MHD „Blumentál“ 
 
 
b) žiada 
 
primátora hl. mesta SR Bratislavy, Iva Nesrovnala, zadať vypracovať projektovú dokumentáciu oddeleniu 
dopravného inžinierstva magistrátu za účelom vylúčenia individuálnej automobilovej dopravy z priestoru 
prestupného uzla MHD „Blumentál“ na Radlinského ul. 
 
 
Hlasovanie:      prítomní: 9         za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 

2. Riešenie dopravných problémov v Mestskej časti Bratislava - Lama č  
 
Člen Komisie dopravy a inf. systémov MsZ, Ing., Mgr. Radoslav Olekšák požiadal o riešenie nasledovných 
dopravných problémov v Mestskej časti Bratislava – Lamač: 
 

1. Pripraviť projektovú dokumentáciu a zabezpečiť realizáciu v zmysle požiadaviek MČ Bratislava 
Lamač vo veci zmeny dopravného značenia na Borinskej ul. 

2. Pripraviť projektovú dokumentáciu na zabezpečenie parkovania pri kúpalisku na ul. Pod násypom. 
3. Pripraviť projektovú dokumentáciu vyznačenia parkovacích miest na Hodonínskej ul., p.č. 671, k.ú. 

Lamač a zabezpečiť jej realizáciu. 
4. Pripraviť projektovú dokumentáciu pre BUS pruh na Lamačskej ul. v smere do Lamača v úseku od 

zastávky MHD „Pridánky“ až po miesto zbiehania sa obidvoch pruhov do jedného a zabezpečiť jej 
realizáciu. 

5. Pripraviť projektovú dokumentáciu pre bezpečné ľavé odbočenie trolejbusov v BUS pruhu na 
križovatke Patrónka z Lamačskej cesty smerom na Kramáre a následne zabezpečiť jej realizáciu. 

6. Zabezpečiť osadenie cestnej svetelnej signalizácie v križovatkách Lamačská cesta – Harmincova 
a Lamačská cesta – Cesta na Červený most aj po stranách portálov v nižšej úrovni 

 
Po prerokovaní vyššie uvedených materiálov a odbornej diskusii bolo hlasované o nasledovnom 

znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní požiadaviek MČ Bratislava - Lamač vo veci 
riešenia dopravných problémov 
 
a) žiada 

 
primátora hl. mesta SR Bratislavy, Iva Nesrovnala, prostredníctvom oddelenia dopravného inžinierstva 
a oddelenia správy komunikácií magistrátu zabezpečiť projektovú dokumentáciu a realizáciu dopravných 
problémov v MČ Bratislava – Lamač: 



 
1. Pripraviť projektovú dokumentáciu a zabezpečiť realizáciu v zmysle požiadaviek MČ Bratislava 

Lamač vo veci zmeny dopravného značenia na Borinskej ul.  (ODI – Ing. Vladimír Mikuš, OSK – 
Ing. Janka Mešťaníková). 

2. Pripraviť projektovú dokumentáciu na zabezpečenie parkovania pri kúpalisku na ul. Pod násypom 
(ODI – Ing. Vladimír Mikuš). 

3. Pripraviť projektovú dokumentáciu vyznačenia parkovacích miest na Hodonínskej ul., p.č. 671, 
k.ú. Lamač a zabezpečiť jej realizáciu (ODI – Ing. Vladimír Mikuš, OSK – Ing. Janka 
Mešťaníková). 

4. Pripraviť projektovú dokumentáciu pre BUS pruh na Lamačskej ul. v smere do Lamača v úseku od 
zastávky MHD „Pridánky“ až po miesto zbiehania sa obidvoch pruhov do jedného a zabezpečiť jej 
realizáciu (ODI – Ing. Vladimír Mikuš, OSK – Ing. Janka Mešťaníková). 

5. Pripraviť projektovú dokumentáciu pre bezpečné ľavé odbočenie trolejbusov v BUS pruhu na 
križovatke Patrónka z Lamačskej cesty smerom na Kramáre a následne zabezpečiť jej realizáciu 
(ODI – Ing. Vladimír Mikuš, OSK – Ing. Janka Mešťaníková). 

6. Zabezpečiť osadenie cestnej svetelnej signalizácie v križovatkách Lamačská cesta – Harmincova 
a Lamačská cesta – Cesta na Červený most aj po stranách portálov v nižšej úrovni (ODI – Ing. 
Vladimír Mikuš, OSK – Ing. Janka Mešťaníková). 

 
 

b)  žiada  
 
primátora hl. mesta SR Bratislavy, Iva Nesrovnala, informovať o spôsobe riešenia a realizácie uvedených 
dopravných problémov v MČ Bratislava – Lamač, prostredníctvom vedúcich oddelení dopravného 
inžinierstva a správy komunikácií magistrátu na nasledujúcom zasadnutí Komisie dopravy a inf. systémov 
MsZ dňa 18.05.2015 (ODI – Ing. Vladimír Mikuš, OSK – Ing. Janka Mešťaníková). 
 
 
Hlasovanie:      prítomní: 9         za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 

3. Zabezpečenie prítomnosti vedúcich dopravných oddelení magis trátu na zasadaniach KDIS 
 

Na základe návrhu predsedu Komisie dopravy a inf. systémov MsZ, Mgr. Jozefa Uhlera je potrebné 
v súvislosti s riešením odborných otázok v oblasti dopravy poznať názory vedúcich oddelenia dopravného 
inžinierstva (Ing. Vladimír Mikuš) a správy komunikácií (Ing. Janka Mešťaníková) a bola by žiadúca ich 
prítomnosť na každom rokovaní Komisie dopravy a inf. systémov MsZ.  

 
K predmetnému návrhu bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 

 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
žiada 
 
riaditeľa Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy Mgr. Martina Marušku o zabezpečenie prítomnosti vedúceho 
oddelenia dopravného inžinierstva (Ing. Vladimíra Mikuša) a vedúcej oddelenia správy komunikácií (Ing. 
Janky Mešťaníkovej) na rokovaniach Komisie dopravy a inf. systémov MsZ. 
 
Hlasovanie:      prítomní: 9         za: 9         proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
                                                                              Mgr. Jozef Uhler, v.r. 

              predseda komisie 
Zapísal: Ing. Peter Strnád 
              tajomník komisie                                                                         
 
V Bratislave, 20.04.2015                


