
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa  09. 11. 2015 

 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 20:20 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci. 
 
Prítomní: Mgr. Jozef Uhler, Ing. Katarína Augustinič, Ing. arch. Branislav Kaliský, Ing, Mgr. Radoslav 
Olekšák, Ing. Jarmila Tvrdá, Ing. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Netri, Ing. Peter Sádovský, Ing. Bronislav 
Weigl, MUDr. Iveta Plšeková, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Peter Hrapko 
                  
Ospravedlnili sa: Mgr. Ján Bôcik, Ing. Vladimír Bajan, Ing. Milan Donoval, plk. Ing. Ivan Lechner 
 
Neprítomní:  - 
 
Rokovanie otvorila a viedol predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. Na začiatku zasadania bolo hlasované 
o programe rokovania. 
 
Program rokovania komisie: 
 
01.  Kontrola záznamu KDIS zo dňa 12.10.2015. 
02.  Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave 
03.  Návrh rozpočtu GIB na rok 2016. 
04.  Návrh rozpočtu DPB na rok 2016. 
05.  Návrh opatrení proti dopravnému kolapsu. 
06.  Návrh rozpočtu BID na rok 2016. 
07.  Petícia za zrušenie uznesenia poslancov hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze vjazdu motorovým     
       vozidlám na Železnú studienku. 
08.  Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR  
       v Bratislave. 
09.  Plán dopravnej obslužnosti, časť: Ročný projekt organizácie MHD v Bratislave na rok 2016. 
10.  Návrh riešenia problematiky grafity v hlavnom meste SR Bratislave. 
11.  Koncepcie rozvoja MHD v Bratislave na roky 2013-2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej  
       infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí DOPLNOK č. 3. 
12.  Rôzne. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9           za: 9        proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Program komisie bol odsúhlasený. 
 
K bodu 1 
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 12.10.2015. 
  
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
berie na vedomie 
 
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 12.10.2015. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9         za: 9          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 

Materiál uviedla Ing.Tatiana Kratochvílová, riaditeľka sekcie dopravy a hlavná dopravná inžinierka, 
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: 10         za: 10         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 3 
Návrh rozpočtu GIB na rok 2016. 
 

Materiál uviedol Ing. Vladimír Gašperák, riaditeľ organizácie Generálny investor Bratislavy. Po 
skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
   
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
nesúhlasí 
 
s predloženým materiálom „Návrh rozpočtu GIB na rok 2016“ z dôvodu nízkych investičných nákladov na 
dopravnú infraštruktúru. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 4 
Návrh rozpočtu DPB na rok 2016. 
 

Materiál uviedli Ing. Mária Laurová a Ing. Ružena Poláková z Dopravného podniku Bratislava, a.s. 
Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Návrh rozpočtu DPB na rok 2016“. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 5 
Návrh opatrení proti dopravnému kolapsu. 
 

Materiál uviedli Ing. Katarína Augustinič a Ing. Michal Feik z Dopravného podniku Bratislava, a.s. 
Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
a) berie na vedomie 
 
predložený materiál „Návrh opatrení proti dopravnému kolapsu“ 
 
 
 



b) žiada spracovateľov dopracovať materiál v zmysle diskusie 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9         za: 9          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 6 
Návrh rozpočtu BID na rok 2016. 
 

Materiál uviedli Ing. Marián Rovenský, predseda predstavenstva spoločnosti BID, a.s. a Ing. Peter 
Války, vedúci ekonomického odboru spoločnosti BID, a.s. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie 
bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Návrh rozpočtu BID na rok 2016“ 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8         za: 8          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
K bodu 7 
Petícia za zrušenie uznesenia poslancov hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze vjazdu motorovým 
vozidlám na Železnú studienku. 

 
Materiál uviedli Ing.Tatiana Kratochvílová, riaditeľka sekcie dopravy a hlavná dopravná inžinierka, 

Ing. Mária Pulcová a Bc. Miriam Cáderová s útvaru vybavovania sťažností a petícií. Po skončení 
prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
a) berie na vedomie 
 
predložený materiál „Petícia za zrušenie uznesenia poslancov hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze 
vjazdu motorovým vozidlám na Železnú studienku.“ 
 
b) žiada  
 
zachovať súčasný režim a stav dopravného značenia na Ceste mládeže 
 
c) žiada  
 
stanoviť pravidlá pre vydávanie povolení vjazdu na Železnú studničku 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8         za: 7         proti: 0     zdržal sa: 1          nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
K bodu 8 
Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v 
Bratislave. 
 

Materiál uviedli Ing.Tatiana Kratochvílová, riaditeľka sekcie dopravy a hlavná dopravná inžinierka, 
Ing. Mária Pulcová a Bc. Miriam Cáderová s útvaru vybavovania sťažností a petícií. Po skončení 
prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 



 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
a) berie na vedomie 
 
predložený materiál „Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v 
Hlavnom meste SR v Bratislave.“ 
 
b) odporúča  
 
oddeleniu sociálnych vecí magistrátu poskytnúť možnosť podpory sociálne slabších ŤZP cez dotačnú 
schému. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8         za: 7         proti: 0     zdržal sa: 1          nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
K bodu 9 
Plán dopravnej obslužnosti, časť: Ročný projekt organizácie MHD v Bratislave na rok 2016. 
 

Materiál uviedol Ing. Bronislav Weigl, riaditeľ úseku prevádzky a techniky DPB, a.s. Po skončení 
prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
a) berie na vedomie 
 
predložený materiál „Plán dopravnej obslužnosti, časť: Ročný projekt organizácie MHD v Bratislave na rok 
2016“ 
 
b) žiada 
 
zapracovať nasledovné zmeny do Ročného projektu organizácie MHD na rok 2016: 
 

1. zachovať súčasné trasy autobusových liniek č. 28 ( Devínska Nová Ves – Nové SND) a č. 30 
(Lamač – Most SNP), 

2. zmeny v linkovom vedení trolejbusov pripraviť ku dňu obnovenia štandardného prevádzkového 
režimu zimného grafikonu  08.01.2016, 

3. zmeny v električkovej doprave zrealizovať k 01.03.2016 (Linka č. 1: Hlavná stanica – Petržalka 
a v prípade dodávky 15ks obojsmerných električiek aj linka č. 3: Rača - Petržalka). 

 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7         za: 7         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
K bodu 10 
Návrh riešenia problematiky grafity v hlavnom meste SR Bratislave. 
 

Materiál uviedla MUDr. Iveta Plšeková, námestníčka primátora. Po skončení prezentácie 
a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
a) berie na vedomie 
 
predložený materiál „Návrh riešenia problematiky grafity v hlavnom meste SR Bratislave“, 
 



b) odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy 
 
schváliť 
 
predložený materiál „Návrh riešenia problematiky grafity v hlavnom meste SR Bratislave“. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7         za: 7         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
K bodu 11 
Koncepcie rozvoja MHD v Bratislave na roky 2013-2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej 
infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí DOPLNOK č. 3. 
 

Materiál uviedol Ing. Bronislav Weigl, riaditeľ úseku prevádzky a techniky DPB, a.s. Po skončení 
prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
a) berie na vedomie 
 
predložený materiál „Koncepcie rozvoja MHD v Bratislave na roky 2013-2025 časť: Rozvoj a modernizácia 
technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí DOPLNOK č. 3“, 
 
b) odporúča 
 
schváliť predložený materiál „Koncepcie rozvoja MHD v Bratislave na roky 2013-2025 časť: Rozvoj a 
modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí DOPLNOK č. 3“, 
 
c) žiada 
 
spracovateľa doplniť všetky doplnky (1 až 3) do schválenej „Koncepcie rozvoja MHD do roku 2025“ a tento 
doplnený materiál predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy ako informačný 
materiál. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7         za: 7         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
K bodu 12 
Rôzne 
 
Ing. Bronislav Weigl predniesol požiadavku osloviť hlavnú architektku mesta Bratislavy vo veci rokovania 
o jednotnom vizuále mestského mobiliáru. 
 
 
 
                                                                              Mgr. Jozef Uhler, v.r. 

              predseda komisie 
 
 
Zapísal: Ing. Peter Strnád 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
 
V Bratislave, 09.11.2015                


