
 
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa  16. 04. 2018. 
 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 17:45 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci. 
 
Prítomní: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Ing. Katarína Augustinič, Mgr. Ján Buocik, Ing. arch. Branislav Kaliský, 
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák, Ing. Jarmila Tvrdá, MUDr. Iveta Plšeková, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, 
Ing. Bronislav Weigl, Ing. Peter Sádovský, Mgr. Peter Netri, plk. Ing. Ivan Lechner 
                  
Ospravedlnili sa: Ing. Peter Hrapko, Ing. Jozef Moravčík, Ing. Milan Donoval 
 
Neprítomní:  - 
 
Rokovanie otvoril a viedol predseda KDIS JUDr., Mgr. Jozef Uhler.  
 
Program rokovania komisie: 

 
01. Kontrola záznamu KDIS zo dňa 12.02.2018 
02. Informácia o možnostiach realizácie vydávania Senior Pasov pre občanov nad 70 rokov s 

platnosťou na 5 rokov v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji  
03. Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2016 a aktualizácia k 30.06.2017 a Plnenie 

protikorupčného minima k 31.12.2017 
04. Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre 

Európu 
05. Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v 

rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny 
Operačný Program 2014-2020 

06. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
07. Informácia o časovej postupnosti realizácie opatrení týkajúcich sa dopravy, uvedených v 

strategických dokumentoch, záväzných pre hlavné mesto SR Bratislavu Akčný plán udržateľného 
energetického rozvoja, Koncepcia rozvoja MHD v Bratislave, Územný generel dopravy, PHSR 

08. Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2018 
09. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

.../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške 
úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej 
zaplatenia 

10. Bratislava rozumné mesto 2030 - koncepcia Smart City (prezentácia) 
11. Rôzne 

 
Hlasovanie:     prítomní: 8           za: 8        proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Program komisie bol odsúhlasený. 
 
 
K bodu 1 
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 12.02.2018. 

  
K záznamu KDIS zo dňa 12.02.2018 neboli žiadne pripomienky. 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
berie na vedomie 
 
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 12.02.2018. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8        za: 8          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 



 
K bodu 2 
Informácia o možnostiach realizácie vydávania Senior Pasov pre občanov nad 70 rokov s 
platnosťou na 5 rokov v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. 
 

Materiál uviedol Ing. Peter Války zo spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Po skončení 
odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu  
 

odporúča  
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie informáciu o možnostiach 
realizácie vydávania Senior Pasov pre občanov nad 70 rokov s platnosťou na 5 rokov v podmienkach 
Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9        za: 9      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 3 
Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2016 a aktualizácia k 30.06.2017. 
Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2017. 
 
Materiál uviedla Mgr. Alena Beňová z oddelenia ľudských zdrojov. Po skončení odbornej diskusie bolo 
hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 

berie na vedomie  
 

materiál Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2016 a aktualizácia k 30.06.2017 a Plnenie 
protikorupčného minima k 31.12.2017, 
 

odporúča 
 

prerokovať uvedený materiál v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10        za: 10      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 4 
Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre 
Európu. 
 

Materiál uviedli Ing. Natália Bendíková a Ing. Veronika Fáberová z oddelenia zahraničných vzťahov 
a protokolu. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy 
z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre Európu. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9        za: 9      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 



K bodu 5 
Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v 
rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny 
Operačný Program 2014-2020. 
 

Materiál uviedli Ing. Gabriella Balkó, PhD. a Mgr. Helena Bystrianová 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  
 

Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 
Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný 
Program 2014 – 2020, 
 

žiada  
 

primátora o predloženie návrhu zadania pre projektanta a rozpracovanej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie na projekty: 
 

• Modernizácia električkovej trate: Dúbravsko-karloveská radiála 

• Modernizácia električkovej trate: Vajnorská radiála 

• Modernizácia električkovej trate: Ružinovská radiála 
 
Termín: najbližšie zasadnutie KDIS (predpoklad 14.05.2018) 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10        za: 9      proti: 0     zdržal sa: 1         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 6 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 

Materiál uviedol Ing. Tibor Kurák 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  
 

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 11        za: 11      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 7 
Informácia o časovej postupnosti realizácie opatrení týkajúcich sa dopravy, uvedených v 
strategických dokumentoch, záväzných pre hlavné mesto SR Bratislavu Akčný plán udržateľného 
energetického rozvoja, Koncepcia rozvoja MHD v Bratislave, Územný generel dopravy, PHSR. 
 

Materiál uviedla Ing. Gabriella Balkó, PhD. 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 
 



Informáciu o časovej postupnosti realizácie opatrení týkajúcich sa dopravy, uvedených v strategických 
dokumentoch, záväzných pre hlavné mesto SR Bratislavu Akčný plán udržateľného energetického rozvoja, 
Koncepcia rozvoja MHD v Bratislave, Územný generel dopravy, PHSR. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 11        za: 11      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 8 
Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2018. 
 

Materiál uviedla RNDr. Želmíra Greifová z oddelenia stratégií a projektov. Po skončení odbornej 
diskusie Komisia rozhodla o prerušení bodu a jeho pokračovaní v termíne konania nasledujúceho 
zasadnutia KDIS. 

 
 
K bodu 9 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2018, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za 
dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia. 
 

Materiál uviedli JUDr. Ivana Ozábalová z oddelenia legislatívno-právneho a Bc. Ivan Bútora 
z oddelenia stratégií a projektov. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení 
uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania 
jej zaplatenia. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9        za: 8      proti: 0     zdržal sa: 1         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 10 
Bratislava rozumné mesto 2030 - koncepcia Smart City (prezentácia) 
 

Materiál uviedla Mgr. Katarína Fajčíková, PhD. 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 
 

materiál Bratislava rozumné mesto 2030 – koncepcia Smart City. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8        za: 8      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 



K bodu 11 
Rôzne 
 
Situácia na Trnavskom mýte počas 3. etapy revitalizácie podchodu. 
 

Členovia Komisie iniciovali diskusiu o aktuálnom stave náhradných peších trás počas revitalizácie 
podchodu na Trnavskom mýte. Po odbornej diskusii bolo rozhodnuté o ukončení bodu bez uznesenia. 

 
 

Riešenie dopravy počas rekonštrukcie ulice Mlynské nivy. 
 

Členovia Komisie iniciovali diskusiu o riešení dopravy počas rekonštrukcie ulice Mlynské nivy. Po 
skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 

 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní 
 

žiada 
 

primátora hl. mesta SR Bratislavy o predloženie Projektu organizácie výstavby na ulici Mlynské nivy na 
najbližší termín Komisie dopravy a informačných systémov. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7        za: 7      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
                                                                       JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                   predseda komisie 
 
Zapísal: Ing. Patrik Kohan 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
V Bratislave, 16.04.2018                


