Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 19. 02. 2019.
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 16:00 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci.
Prítomní: Mgr. Tomáš Palkovič, Igor Polakovič, Mgr. Martin Vlačiky, Mgr. Rastislav Tešovič, Ing. Tatiana
Kratochvílová, PhDr. Alžbeta Ožvaldová, Ing. František Brliť, Ing. Peter Klučka, Ing. Peter Války, Ing. Ivan
Lechner
Ospravedlnili sa: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Ing. Peter Strapák, Ing. Monika Debnárová, Ph.D., Ing. Jozef
Krúpa, PhDr. Ľuboš Krajčír, Ing. Katarína Augustinič, Mgr. Ján Buocik, Ing. Peter Lenč.
Neprítomní: Rokovanie otvoril a viedol podpredseda KDIS Mgr. Tomáš Palkovič.
Program rokovania komisie:
01. Kontrola záznamu KDIS zo dňa 23.01.2019.
02. Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v IDS BK v
roku 2018.
03. 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 23.01.2019.
K záznamu KDIS zo dňa 23.01.2019 neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ
berie na vedomie
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 23.01.2019.

Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2
Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v IDS BK v
roku 2018.
Materiál mal uviesť zástupca oddelenia verejnej dopravy magistrátu, počas zasadnutia KDIS však
nebol prítomný. Po dohode členov komisie materiál uviedol člen KDIS 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 vyčíslení
refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v IDS BK v roku 2018.

Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 3
Rôzne.
Obsluha Drotárskej cesty linkou č. 41.
Člen komisie Igor Polakovič inicioval diskusiu na základe podnetov občanov z Drotárskej cesty
o obnovení premávky všetkých spojov linky č. 41 po pôvodnej trase Búdková – Hlavná stanica. Po
skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
žiada
primátora o vyjadrenie k podnetu občanov z Drotárskej cesty k obnove celodennej a celotýždňovej
premávky linky č. 41 po pôvodnej trase na Hlavnú stanicu a o návrh riešenia.
Termín: najbližšie zasadnutie KDIS (predpoklad 12.03.2019)

Hlasovanie:

prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.
Zmena konečnej zastávky skrátených spojov linky č. 21 v Devínskej Novej Vsi.
Členovia komisie iniciovali diskusiu na základe podnetov občanov z ulice Na Hriadkach
a Prímoravskej ulice k zmene umiestnenia konečnej zastávky Pri Sandbergu pre linku č. 21 . Po skončení
odbornej diskusie bolo rozhodnuté riešiť túto situáciu priamo na mieste so zástupcami MČ Devínska Nová
ves, Magistrátu hl .m. SR Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava. Termín bude určený. Bod bol
následne uzavretý bez uznesenia.
Nesprávne vodorovné dopravné značenie na cyklotrase na Odborárskej ulici.
Člen komisie Mgr. Rastislav Tešovič inicioval diskusiu k nesprávne vyznačenej cyklotrase na
Odborárskej ulici. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
žiada
primátora zabezpečiť stanovisko odborného útvaru magistrátu k realizácii vodorovného dopravného
značenia na cyklotrase na Odborárskej ulici.

Hlasovanie:

prítomní: 9

Uznesenie bolo odsúhlasené.

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Vyhodnotenie prevádzky elektrobusov zo strany DPB.
Člen komisie Igor Polakovič inicioval diskusiu k chýbajúcim dátam o prevádzke 18 ks elektrobusov
zakúpených z fondov EÚ pre Dopravný Podnik Bratislava, a.s. Členka komisie Ing. Tatiana Kratochvílová
navrhla tento bod presunúť na ďalšie rokovanie KDIS a prisľúbila osloviť členov predstavenstva DPB, a.s.
o poskytnutie takého vyhodnotenia. Bod bol uzavretý bez uznesenia.

Mgr. Tomáš Palkovič, v.r.
podpredseda komisie
Zapísal: Ing. Patrik Kohan
tajomník komisie

V Bratislave, 19.02.2019

