
 
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa  04. 12. 2017. 
 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 17:30 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci. 
 
Prítomní: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Ing. Katarína Augustinič, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Mgr. Ján 
Buocik, Ing. arch. Branislav Kaliský, Ing. Mgr. Radoslav Olekšák,, Ing. Jarmila Tvrdá, MUDr. Iveta 
Plšeková, Ing. Bronislav Weigl, Ing. Milan Donoval, Ing. Peter Sádovský, Mgr. Peter Netri, Ing. Jozef 
Moravčík, plk. Ing. Ivan Lechner 
                  
Ospravedlnili sa: Ing. Peter Hrapko, 
 
Neprítomní:  - 
 
Rokovanie otvoril a viedol predseda KDIS JUDr., Mgr. Jozef Uhler.  
 
Program rokovania komisie: 

 
01. Kontrola záznamu KDIS zo dňa 13.11.2017 
02. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020 
03. Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2018 
04. Zonácia Mestské lesy 
05. Rôzne 

  
Hlasovanie:     prítomní: 7           za: 7        proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Program komisie bol odsúhlasený. 
 
 
K bodu 1 
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 13.11.2017. 

  
K záznamu KDIS zo dňa 13.11.2017 neboli žiadne pripomienky. 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
berie na vedomie 
 
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 13.11.2017. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10        za: 10          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 2 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020. 

 
Materiál uviedla Ing. Lucia Behuliaková z oddelenia stratégií a projektov. Po skončení odbornej 

diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 

a) schvaľuje 
 

1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 368 
271 499,00 Eur vrátane finančných operácií, 
 

2. príjmy bežného rozpočtu 275 838 759,00 Eur, výdavky bežného rozpočtu 260 011 181,00 Eur a 
prebytok bežného rozpočtu 15 827 578,00 Eur, 



 
3. príjmy kapitálového rozpočtu 49 773 862,00 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 93 260 318,00 Eur 

a schodok kapitálového rozpočtu 43 486 456,00 Eur, 
 

4. príjmové finančné operácie 42 658 878,00 Eur, výdavkové finančné operácie15 000 000,00 Eur a 
prebytok finančných operácií 27 658 878,00 Eur, 
 

5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018, 
 

6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR 
Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2018, 
 

7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018. 
 

 
 

b) berie na vedomie 
 
návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2020. 
 

c) žiada 
 

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia 
tohto uznesenia v časti D. 
 

2. riaditeľa magistrátu oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR 
Bratislavy a oddeleniam magistrátu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018. 
T: 07.01.2018 

 
d) splnomocňuje 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a 
programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 
 

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho 
rozpočtu, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, od iných subjektov verejnej správy, 
 

2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 10 
000,00 Eur v každom jednotlivom prípade, 
 

3. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy, 
 

4. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 5 % a medzi 
podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 
10 % pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu ( pričom pri dodržaní % limitu 
sa vychádza zo schválenej sumy celého programu, z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva 
príslušný presun), 
 

5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2018 v 
programe 5 Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby pri 
dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov. 

 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10        za: 5      proti: 0     zdržal sa: 5         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie nebolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 3 
Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2018. 

 
Materiál uviedol Ing. Pavol Griač z oddelenia stratégií a projektov. Po skončení odbornej diskusie 

bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 



Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 

berie na vedomie 
 

Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2018. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10        za: 10      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 4 
Zonácia Mestské lesy. 

 
Materiál uviedol Ing. arch. Peter Žalman CSc. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované 

o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 

a) berie na vedomie  
 

Koncepciu rozvoja Mestských lesov v Bratislave 2017, 
 

b) odporúča 
 
primátorovi hl. mesta SR Bratislavy doriešiť prístup MHD do vstupu rekreačného strediska Kamzík, 
 

c) odporúča 
 
primátorovi hl. mesta SR Bratislavy zaradiť do Ročného projektu organizácie MHD v Bratislave na rok 2018 
novú autobusovú linku v trase Koliba – Kamzík za súčasného obmedzenia IAD v uvedenej lokalite. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 11        za: 11      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 5 
Rôzne. 
 
Uzavretie vstupov do podchodu Trnavské mýto. 
 

Prebehla diskusia členov komisie so zástupcami oddelenia stavebných činností (Ing. Gabriel 
Baláž), Dopravného podniku Bratislava, a.s. (Karol Podhorný) a Krajského dopravného inšpektorátu 
Bratislava (pplk. Ing. Vladimír Koník, kpt. Ing. Marek Jaroš) o riešení situácie na Trnavskom mýte po 
uzatvorení dvoch vstupov do podchodu. Porovnávalo sa navrhnuté riešenie investorom rekonštrukcie 
podchodu s komfortom náhradných peších trás. Diskutovalo sa o riešení prechádzania chodcov cez 
komunikáciu na Krížnej ulici od novej tržnice na zastávku električky v smere do centra mesta. Po skončení 
odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 

a) žiada 
 

primátora hl. mesta SR Bratislavy o zabezpečenie Projektu organizácie dopravy a signálneho plánu pre 
umiestnenie dočasného svetelne riadeného priechodu pre chodcov medzi električkovou zastávkou v smere 
do centra mesta a novou tržnicou.  
 
 



Hlasovanie:     prítomní: 10        za: 6      proti: 1     zdržal sa: 3         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 

b) žiada 
 

primátora hl. mesta SR Bratislavy o zlepšenie navigácie pre pešiu dopravu na Trnavskom mýte v prospech 
kratších presunových trás pre chodcov počas rekonštrukcie podchodu. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10        za: 10      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
Požiadavka na zriadenie zastávky na Panónskej ceste v blízkosti obratiska autobusov Vyšehradská. 
 

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá informovala členov komisie o požiadavke občanov na zriadenie 
autobusovej zastávky na Panónskej ceste v blízkosti obratiska autobusov Vyšehradská pre linky 91 a 191. 
Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 
odporúča 

 
primátorovi hl. mesta SR Bratislavy zabezpečiť zriadenie novej autobusovej zastávky na Panónskej ceste 
v blízkosti obratiska autobusov Vyšehradská vyčlenením finančných prostriedkov do rozpočtu v roku 2018.  
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 11        za: 11      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
 
 
 
 
                                                                       JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 

              predseda komisie 
 
Zapísal: Ing. Patrik Kohan 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
V Bratislave, 04.12.2017                


