Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 21. 09. 2015
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 18:40 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci.
Prítomní: Mgr. Jozef Uhler, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, , Ing. arch. Branislav Kaliský, Ing, Mgr.
Radoslav Olekšák, Ing. Jarmila Tvrdá, Ing. Vladimír Bajan, Ing. Peter Hrapko, Ing. Jozef Moravčík, Ing.
Milan Donoval, Mgr. Peter Netri, plk. Ing. Ivan Lechner, Ing. Peter Sádovský, Ing. Bronislav Weigl
Ospravedlnili sa: Ing. Katarína Augustinič, Mgr. Ján Bôcik, MUDr. Iveta Plšeková
Neprítomní:

-

Rokovanie otvorila a viedol predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. Na začiatku zasadania bolo hlasované
o programe rokovania.
Program rokovania komisie:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Kontrola záznamu KDIS zo dňa 15.06.2015.
Návrh riešenia problematiky prepravy ŤZP/ŤZP-S v Integrovanom dopravnom systéme v BSK.
Informácia o príprave VZN o výkone taxislužby na území hl. mesta v realizovaných krokoch.
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
Prezentácia – výhody a nevýhody led osvetlenia a klasického verejného osvetlenia.
Obsluha územia mesta autobusmi kategórie mini. Požiadavky na obnovu autobusov kategórie mini.
Ekologizácia verejnej dopravy v Bratislave – elektrobusy (informácia).
Návrh na zmenu organizácie trolejbusovej dopravy.
Mestský mobiliár – vybavenie zastávok MHD. Elektronické informačné tabule.
Zastávky na znamenie – informácia.
Rôzne.

Hlasovanie:

prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Program komisie bol odsúhlasený.
K bodu 1
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 15.06.2015.
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ
berie na vedomie
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 15.06.2015.
Hlasovanie:

prítomní: 7

za: 7

proti: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.
K bodu 2
Návrh riešenia problematiky prepravy ŤZP/ŤZP-S v Integrovanom dopravnom systéme v BSK.
Materiál uviedli Ing.Tatiana Kratochvílová, zástupkyňa riaditeľa a vedúca OKDS, Ing. Miroslav
Borišinec, vedúci referátu verejnej dopravy, Ing. Zuzana Horčíková, riaditeľka odboru integrácie BID, a.s.
a Ing. Peter Války, vedúci odd. ekonomiky dopravy BID, a.s. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie
bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní
odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť

1. pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S s trvalým pobytom v Bratislave pri kúpe predplatného lístka
v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji pre zóny 100+101 dodatočnú extra zľavu vo
výške 80 %, čo predstavuje 90% zľavu zo základnej nezľavnenej ceny predplatného cestovného lístka.
2. kompenzáciu poskytnutej extra zľavy z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy na základe evidencie
počtu predaných cestovných lístkov s dodatočnou extra zľavou predajcom cestovných lístkov.

Hlasovanie:

prítomní: 12

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 2

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 3
Informácia o príprave VZN o výkone taxislužby na území hl. mesta v realizovaných krokoch.
Materiál uviedol Ing. Miroslav Borišinec, vedúci referátu verejnej dopravy. Po skončení prezentácie
a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní predloženého materiálu „Informácia
o príprave VZN o výkone taxislužby na území hl. mesta v realizovaných krokoch“
odporúča
Hlavnej dopravnej inžinierke Ing. Tatiane Kratochvílovej,
spracovať právnu analýzu kompetencií Hlavného mesta SR Bratislavy vo vzťahu k prevádzkovaniu TAXI
služby na území hl. mesta (cena, farba vozidla, typ vozidla, štandardy kvality).
Hlasovanie:

prítomní: 11

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

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

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD
v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

K bodu 5
Prezentácia – výhody a nevýhody led osvetlenia a klasického verejného osvetlenia.
Prezentácia bola preložená ne nasledujúce zasadanie KDIS z dôvodu zaneprázdnenosti prednášateľa.
K bodu 6
Obsluha územia mesta autobusmi kategórie mini. Požiadavky na obnovu autobusov kategórie mini.
Materiál uviedol riaditeľ úseku prevádzky a techniky DPB, a.s. a člen KDIS Ing. Bronislav Weigl. 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
- predloženú informáciu o stave vozidiel kategórie MIN
- informáciu o súčasnom stave obsluhy územia vozidlami kategórie MINI
b) súhlasí
- so zachovaním súčasnej obsluhy územia vodidlami kategórie MINI v zmysle uvedenej informácie
(bez linky č. 82 po spustení električkovej trate do Petržalky)
- s nahradením klasických sólo vozidiel za vozidlá MINI podľa predloženého návrhu uvedeného
v bode a) za súčasného rozšírenia počtu týchto vozidiel zo súčasných 10 ks na 12 ks
- s návrhom obstarania týchto vozidiel v rokoch 2016 až 2018
Hlasovanie:

prítomní: 11

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.
K bodu 7
Ekologizácia verejnej dopravy v Bratislave – elektrobusy (informácia).
Materiál uviedol riaditeľ úseku prevádzky a techniky DPB, a.s. a člen KDIS Ing. Bronislav Weigl. 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 „Ekologizácia verejnej dopravy v Bratislave – elektrobusy (informácia).“
Hlasovanie:

prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.
K bodu 8
Návrh na zmenu organizácie trolejbusovej dopravy.
Materiál uviedli členovia KDIS Ing. Bronislav Weigl a Ing. Milan Donoval. 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 návrh zmeny organizácie trolejbusovej dopravy
b) žiada
- uvedený návrh zapracovať do návrhu Ročného projektu organizácie mestskej hromadnej dopravy
v Bratislave na rok 2016 a tento prerokovať s odbornými útvarmi Magistrátu hlavného mesta SR
Bratislavy
Hlasovanie:

prítomní: 11

Uznesenie bolo odsúhlasené.

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 2

nehlasoval: 0

K bodu 9
Mestský mobiliár – vybavenie zastávok MHD. Elektronické informačné tabule.
Materiál uviedol člen KDIS Ing. Bronislav Weigl. 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
- predloženú informáciu o vybavenosti zastávok MHD elektronickými informačnými tabuľami
b) súhlasí
- s predloženým zoznamom zastávok pre osadenie elektronických informačných tabúl
c) žiada
- predsedu komisie požiadať, aby do rozpočtu mesta na rok 2016 bola zapracovaná čiastka na
zabezpečenie týchto informačných tabúl
d) odporúča
- hlavnej dopravnej inžinierke Ing. Tatiane Kratochvílovej, aby požiadala spoločnosť JCDecaux
Slovakia, s.r.o. o úpravu prístreškov MHD tak, aby reklamné panely neprekážali vo výhľade
čakajúcich cestujúcich a podala o tom informáciu na októbrovom zasadaní KDIS.
Hlasovanie:

prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.
K bodu 10
Zastávky na znamenie – informácia.
Materiál uviedol člen KDIS Ing. Bronislav Weigl. 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
- predloženú informáciu o zastávkach na znamenie
b) žiada
- pripraviť podmienky na zriadenie všetkých zastávok autobusov a trolejbusov na znamenie od
01.07.2016.
Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 1

Uznesenie bolo odsúhlasené.
K bodu 11
Rôzne.
V tomto bode neboli prezentované žiadne podnety ani pripomienky.
Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie
Zapísal: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave, 21.09.2015

nehlasoval: 0

