
 
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ 

zo dňa  10. 09. 2018. 
 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 17:00 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci. 
 
Prítomní: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Ing. arch. Branislav Kaliský, Ing. Mgr. Radoslav Olekšák, Ing. arch. Mgr. 
art. Elena Pätoprstá, Ing. Jarmila Tvrdá, Ing. Milan Donoval, Ing. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Netri, Ing. 
Bronislav Weigl 
                  
Ospravedlnili sa: Ing. Katarína Augustinič, Mgr. Ján Buocik, MUDr. Iveta Plšeková, Ing. Peter Hrapko, plk. 
Ing. Ivan Lechner, Ing. Peter Sádovský 
 
Neprítomní:  - 
 
Rokovanie otvoril a viedol predseda KDIS JUDr., Mgr. Jozef Uhler.  
 
Program rokovania komisie: 

 
01. Kontrola záznamu KDIS zo dňa 04.06.2018 
02. Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy  na roky 2010 – 2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných plánov Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 na 
obdobie rokov 2018 – 2020. 

03. 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. 

04. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
05. Informácia o splnení opatrenia prijatého na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 

kontrolóra v spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 
06. Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v roku 2018 

ako plnenie uznesenia č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 4. 2018. 
07. Návrh dodatku č. 12 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 
08. Rôzne 

 
Hlasovanie:     prítomní: 7           za: 7        proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Program komisie bol odsúhlasený. 
 
Pred zahájením rokovania komisie podľa schváleného programu bol do komisie pozvaný Primátor hl. m. 
SR Bratislavy, JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M., ktorý členov komisie informoval o prebiehajúcich prácach pri 
výstavbe D4/R7. 
 
 
K bodu 1 
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 04.06.2018. 

  
K záznamu KDIS zo dňa 16.04.2018 neboli žiadne pripomienky. 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
berie na vedomie 
 
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 16.04.2018. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7        za: 7          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 



K bodu 2 
Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy  na roky 2010 – 2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných plánov Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 na obdobie 
rokov 2018 – 2020. 
 

Materiál uviedla PhDr. Eva Ryder z oddelenia stratégií a projektov. Po skončení odbornej diskusie 
bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu  
 

berie na vedomie 
 
Ročnú správu o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy  
na roky 2010 – 2020 za rok 2017, 
 

súhlasí 
 
s aktualizáciou Akčných plánov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 – 2020 na obdobie rokov 2018 – 2020, 
 

odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  materiál schváliť. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8        za: 5      proti: 0     zdržal sa: 3         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 3 
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 uviedla Ing. Gabriella Balkó, PhD. z oddelenia stratégií a projektov. Po skončení odbornej 
diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu  
 

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. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7        za: 6      proti: 0     zdržal sa: 1         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 4 
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 stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu  
 



berie na vedomie 
 
informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7        za: 7      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 5 
Informácia o splnení opatrenia prijatého na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra v spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 
 

Materiál uviedol Ing. Rastislav Gombala, poverený vedením sekcie dopravy. Po skončení odbornej 
diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu  
 

berie na vedomie 
 
informáciu o splnení opatrenia prijatého na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 
kontrolóra v spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7        za: 7      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 6 
Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v roku 2018 
ako plnenie uznesenia č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 4. 2018. 
 

Materiál uviedol Ing. Rastislav Gombala, poverený vedením sekcie dopravy. Po skončení odbornej 
diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu  
 

berie na vedomie 
 
informáciu o vyčíslení refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v roku 2018 ako 
plnenie uznesenia č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 4. 2018. 
 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7        za: 7      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 7 
Návrh dodatku č. 12 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 
 

Členovia komisie rozhodli o stiahnutí bodu z rokovania, keďže materiál bol prerokovaný na iných 
predchádzajúcich komisiách MsZ. 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 8 
Rôzne. 
 
Informácia o zaplavovaní bratislavských podjazdov počas prívalových dažďov. 
 

Členovia komisie iniciovali diskusiu o pravidelnom zaplavovaní podjazdov počas prívalových 
dažďov. Konkrétne boli spomínané podjazdy na Gagarinovej, Ružinovskej, Vajnorskej a Bajkalskej ulici. 
O nasledovnom znení uznesenia sa hlasovalo Per rollam: 

 
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu  
 

žiada 
 
správcu komunikácií o informáciu, o aký druh odkanalizovania v týchto podjazdoch ide. Či ide o gravitačnú 
alebo tlakovú kanalizáciu. 

 
žiada 

 
správcu komunikácií o informáciu, v akom stave je kanalizácia v uvedených podjazdoch. 

 
žiada 

 
správcu komunikácií o informáciu, v prípade ak ide o tlakovú kanalizáciu, v akom stave je zariadenie na 
prečerpávanie dažďových vôd. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 12        za: 12      proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 
 
 
                                                                       JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                   predseda komisie 
 
Zapísal: Ing. Patrik Kohan 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
V Bratislave, 10.09.2018                


