Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 20. 05. 2019.
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. Peter Strapák
Igor Polakovič
Mgr. Tomáš Palkovič
Mgr. Martin Vlačiky
Ing. Tatiana Kratochvílová
PhDr. Alžbeta Ožvaldová
Ph.D., Ing. Jozef Krúpa
PhDr. Ľuboš Krajčír
Ing. Katarína Augustinič
Mgr. Ján Buocik
Ing. Peter Lenč
Ing. Peter Klučka
Ing. Peter Války
Ing. František Brliť
Ing. Ivan Lechner

Ospravedlnili sa:
Ing. Monika Debnárová
Mgr. Rastislav Tešovič

Neprítomní: -

Rokovanie otvoril a viedol predseda KDIS JUDr. Mgr. Jozef Uhler.
Program rokovania komisie:
01. Kontrola záznamu KDIS zo dňa 09.04.2019.
02. Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre
Európu.
03. Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v
rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho
operačného programu 2014 – 2020.
04. Všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel.
05. Rôzne.
Hlasovanie:

prítomní: 11

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Program komisie bol odsúhlasený.

K bodu 1
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 09.04.2019.
K záznamu KDIS zo dňa 09.04.2019 neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ
berie na vedomie
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 09.04.2019.

Hlasovanie:

prítomní: 13

Uznesenie bolo prijaté.

za: 13

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 2
Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre
Európu.
Materiál uviedla Ing. Natália Bendíková z oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu a Mgr. Peter
Bánovec zo sekcie dopravy. 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 schváliť ukončenie členstva hlavného mesta SR
Bratislavy v medzinárodnej iniciatíve Magistrála pre Európu k 31. 12. 2019.

Hlasovanie:

prítomní: 14

za: 14

proti: 0

zdržal sa: 0

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 Integrovaného regionálneho
operačného programu 2014 – 2020.
Materiál uviedla Mgr. Anna Tfirstová z oddelenia stratégie a projektov. Následne prebehla diskusia
k projektom, ktoré sú aktuálne realizované, resp. ich realizácia začne v najbližšom období. 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 stave príprav
projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.

Hlasovanie:

prítomní: 14

za: 14

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 4
Všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel.
Materiál uviedli Bc. Ivan Bútora z oddelenia mestskej mobility a Mgr. Peter Netri z oddelenia
dopravného inžinierstva. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
posúdila
pripomienky mestských častí k materiálu a

odporúča
pokračovať v procese prípravy parkovacej politiky.

Hlasovanie:

prítomní: 14

za: 14

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 5
Rôzne.
Parkovanie osobných motorových vozidiel na Račianskom mýte.
Členka komisie Ing. Katarína Augustinič iniciovala diskusiu na tému parkovanie vozidiel na
Račianskom mýte. Riaditeľ sekcie dopravy Mgr. Peter Bánovec členov komisie informoval o pripravovanom
projekte zmeny organizácie dopravy v križovatke Račianske mýto, ktorý bude riešiť aj parkovanie v tejto
lokalite.
Výstavba svetelne riadeného priechodu pre chodcov pri obytnom súbore Slnečnice v Petržalke.
Člen komisie Ing. Peter Klučka inicioval diskusiu k výstavbe svetelne riadeného priechodu pre
chodcov pri obytnom súbore Slnečnice v Petržalke. Riaditeľ sekcie dopravy Mgr. Peter Bánovec členov
komisie informoval o zaradení tejto investície do zoznamu stavebných činností na oddelení správy
komunikácii.
Zmena trasy linky MHD č. 209.
Člen komisie Mgr. Martin Vlačiky, Ph. D. inicioval diskusiu k zmene trasy trolejbusovej linky č. 209
v lokalite Kramáre. Riaditeľ sekcie dopravy Mgr. Peter Bánovec členov komisie informoval o častých
požiadavkách obyvateľov lokality na túto zmenu, DPB preto v súčasnosti vyčísluje finančné náklady na
zmenu trasy linky č. 209.
Cyklodoprava v MČ Dúbravka.
Člen komisie PhDr. Ľuboš Krajčír inicioval diskusiu k výstavbe staníc Bikesharingu na území MČ
Dúbravka a plánovaným cyklotrasám na území mestskej časti. Po skončení odbornej diskusie bol bod
uzavretý bez uznesenia.
Tranzitná doprava v MČ Prievoz.
Člen komisie Ing. Peter Strapák inicioval diskusiu k zvýšenej intenzite tranzitnej dopravy v MČ
Prievoz, konkrétne v lokalite ulice Kaštieľska. Po skončení odbornej diskusie bol bod uzavretý bez
uznesenia.

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie
Zapísal: Ing. Patrik Kohan
tajomník komisie

V Bratislave, 20.05.2019

