
Záznam z rokovania komisie dopravy a informa čných systémov MsZ 
zo dňa  18. 05. 2015 

 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 20:10 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. Katarína Augustinič, Ing. Vladimír Bajan, 
Ing. Jarmila Tvrdá, Ing. Milan Donoval, Ing. Peter Hrapko, Ing. Jozef Moravčík, plk. Ing. Ivan Lechner, Ing. 
Peter Sádovský, Ing. Bronislav Weigl 
                  
Ospravedlnili sa:   , Mgr. Peter Netri 
 
Neprítomní:  - 
 
Rokovanie otvorila a viedol predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. Na začiatku zasadania bolo hlasované 
o programe rokovania komisie. 
 
Program rokovania komisie: 
 
01.  Informácia o súčasnom stave riešenia integrovanej dopravy z pohľadu hl. mesta SR Bratislavy. 
02.  Prezentácia analytickej časti ÚGD. 
03.  Kontrola záznamu KDIS zo dňa 20.04.2015. 
04.  Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
05.  Návrh na dopravné napojenie na Dunajskú vodnú cestu a úpravu ÚGD s využitím vodnej cesty Dunaj. 
06.  Návrh riešení problémov v doprave v oblasti cestovného ruchu v Bratislave. 
07.  Vyhodnotenie dopravnej nehodovosti na území Bratislavy za rok 2014 – informácia. 
08.  Rôzne. 
 
Hlasovanie:      prítomní: 12           za: 12         proti: 0      zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Upravený program komisie bol odsúhlasený. 
 
 
K bodu 1 
Informácia o sú časnom stave riešenia integrovanej dopravy z poh ľadu hl. mesta SR Bratislavy. 
 
Ústnu informáciu predložil riaditeľ magistrátu Mgr. Martin Maruška, ktorý uviedol genézu vývoja verejného 
obstarávania tarifného vybavenia vozidiel MHD a načrtol možnosti efektívneho riešenia. Po skončení 
prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie  
 
ústnu informáciu o stave verejného obstarávania na dobudovanie tarifného zabezpečenia MHD 
 
Hlasovanie:      prítomní: 12         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 2           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 2 
Prezentácia analytickej časti ÚGD. 
 
Prezentáciu pripravili odborní pracovníci Centra dopravního výskumu Brno v spolupráci s útvarom Hlavnej 
dopravnej inžinierky. V prezentácii uviedli analýzu existujúcich podkladov, demografiu, dopravný dopyt na 
území Bratislavy a analýzy cestnej – verejnej, pešej a cyklistickej dopravy. Po skončení prezentácie 
a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie  
 
informáciu o analytickej časti ÚGD 
 
Hlasovanie:      prítomní: 12         za: 11         proti: 0     zdržal sa: 1           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 3 
Kontrola záznamu KDIS zo d ňa 20. 04. 2015. 
  
Ing. Vladimír Mikuš, vedúci oddelenia dopravného inžinierstva magistrátu informoval člena komisie Ing, 
Mgr. Radoslava Olekšáka o riešení podnetov MĆ Bratislava Lamač (zmena dopravného značenia na 
Borinskej ul.; parkovanie pri kúpalisku Lamač a na Hodonínskej ul.; zriadenie bus pruhu Lamačská cesta; 
ľavé odbočovanie trolejbusov na Patrónke; CDS Cesta na Červený most a Harmincova) v zmysle Záznamu 
z rokovania KDIS zo dňa 20.04.2015, bod 8.2 (1-6). Po diskusii bolo hlasované o nasledovnom znení 
uznesenia. 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
a) berie na vedomie  
 
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 20.04.2015 
 
b) žiada  
 
riaditeľa magistrátu Mgr. Martina Marušku, zabezpečiť účasť Ing. Vladimíra Mikuša, vedúceho oddelenia 
dopravného inžinierstva magistrátu na zasadaní KDIS dňa 15.06.2015 vo veci informovania členov komisie 
o stave riešenia požiadaviek realizácie dopravných problémov v zmysle Záznamu z rokovania KDIS zo dňa 
20.04.2015, bod 8.2 (1-6). 
 
Hlasovanie:      prítomní: 11         za: 8         proti: 0     zdržal sa: 2           nehlasoval: 1 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 4 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v  Bratislave. 
 

Vzhľadom na neprítomnosť spracovateľa materiálu Ing. Tatiany Kratochvílovej, hlavnej dopravnej 
inžinierky, predseda KDIS Mgr. Jozef Uhler stiahol predmetný materiál z rokovania. 

 
 
K bodu 5 
Návrh na dopravné napojenie na Dunajskú vodnú cestu  a úpravu ÚGD s využitím vodnej cesty 
Dunaj. 
 
  Materiál uviedol Ing. Jozef Moravčík, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VP, a.s. a člen 
KDIS. V predmetnom materiály bol analyzovaný súčasný stav a možné východiská využívania dunajskej 
vodnej dopravnej cesty na pravidelnú vodnú dopravu medzi Bratislavou a prímestskými aglomeráciami. 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 „Návrh na dopravné napojenie na Dunajskú vodnú cestu a úpravu ÚGD s využitím 
vodnej cesty Dunaj“ 
 

b) žiada 
 
primátora hl. mesta SR Bratislavy, Iva Nesrovnala, zapracovať závery uvedené v predloženom materiáli  
príslušnými odbornými útvarmi hl. mesta SR Bratislavy do príslušných plánovacích dokumentov (dopravný 
generel, územný plán Bratislavy) so zohľadnením využitia aj pre turistický ruch a MHD. 
 
Termín: 30.06.2015 
 
Hlasovanie:      prítomní: 12         za: 12          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 6 
Návrh riešení problémov v doprave v oblasti cestovn ého ruchu v Bratislave. 
 

Materiál uviedol MUDr. František Stano, predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board. 
V prezentácii popísal problematiku prevádzky turistických vyhliadkových vozidiel, problematiku parkovania 
turistických autobusov na bratislavskom hrade a parkovania turistických autobusov na záchytných 
parkoviskách. 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 „Návrh riešení problémov v doprave v oblasti cestovného ruchu v Bratislave“. 
 
b) odporú ča 
 
1. predložiť materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
 
2. Mestskému zastupiteľstvu prijať nasledovné uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh riešení problémov v doprave v oblasti cestovného ruchu v 
Bratislave a žiada primátora: 
 
a) vypracovať projekt riešenia problémov v doprave v oblasti cestovného ruchu, ktorý bude obsahovať 
pravidlá prevádzkovania turistických vyhliadkových vozidiel, nové možnosti zastavenia a parkovania pre 
turistické autobusy, a návrh riešení dopravy v blízkosti hradu pre potreby cestovného ruchu, 
 
b) rokovať s majiteľmi parkovísk o možnostiach zriadenia záchytných parkovísk pre turistické autobusy, a to 
najmä so Slovenským národným divadlom a Incheba a.s. 
 
Termín: 24.9.2015 
 
Hlasovanie:      prítomní: 11         za: 11         proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 7 
Vyhodnotenie dopravnej nehodovosti na území Bratisl avy za rok 2014 – informácia. 
 

Materiál uviedol plk. Ing. Ivan Lechner, vedúci DIO KDI KR PZ v BA a člen KDIS 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 „Vyhodnotenie dopravnej nehodovosti na území Bratislavy za rok 2014 – informácia“ 
 
 
Hlasovanie:      prítomní: 11         za: 11         proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 8 
Rôzne. 
 
Ing. Bronislav Weigl, člen KDIS informoval o havarijnom stave povrchu parkoviska pri Cintoríne Vrakuňa, 
kvôli čomu nie je možné prevádzkovať na linke č. 208 nízkopodlažné trolejbusy z ich dôvodu možného 
poškodenia. 
 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, člen KDIS informovala o havarijnom stave lávky pre peších na 
Dvoroch, smer z centra, resp. z. Pifflovej a Macharovej ul. 

 
Ing. Bronislav Weigl, člen KDIS požiadal hlavnú dopravnú inžinierku o predloženie informácie na 
nasledovné zasadanie KDIS ohľadne stavu riešenia PD modernizácie električkových radiál (Karloveská, 
Vajnorská, Ružinovská). 
 
K vyššie uvedeným požiadavkám bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
a) žiada  
 
Mgr. Martina Marušku, riaditeľa magistrátu zabezpečiť urýchlene odstránenie havarijného stavu povrchu 
parkoviska pri Cintoríne Vrakuňa 
 
b) žiada  
 

Mgr. Martina Marušku, riaditeľa magistrátu zabezpečiť urýchlene odstránenie havarijného stavu lávky pre 
peších na Dvoroch smer z centra, resp. z. Pifflovej a Macharovej ul. 

 
c) žiada  
 
Ing. Tatianu Kratochvílovú, hlavnú dopravnú inžinierku o predloženie informácie na nasledovné zasadanie 
KDIS ohľadne stavu riešenia PD modernizácie električkových radiál (Karloveská, Vajnorská, Ružinovská). 
 
Hlasovanie:      prítomní: 12         za: 12         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, 18.05.2015                


