Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 10. 09. 2019.
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 16:30 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci.
Prítomní:
Mgr. Tomáš Palkovič
Mgr. Martin Vlačiky
Ing. Tatiana Kratochvílová
Mgr. Ján Buocik
Ing. Peter Lenč
Ing. Ivan Lechner
Ing. Peter Klučka
Ing. František Brliť

Ospravedlnili sa:
JUDr. Mgr. Jozef Uhler
Ing. Peter Strapák
Igor Polakovič
Ing. Monika Debnárová
Mgr. Rastislav Tešovič
PhDr. Alžbeta Ožvaldová
Ph.D., Ing. Jozef Krúpa
PhDr. Ľuboš Krajčír
Ing. Katarína Augustinič
Ing. Peter Války

Neprítomní: -

Rokovanie otvoril a viedol podpredseda KDIS Mgr. Tomáš Palkovič.

Program rokovania komisie:
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 11.06.2019.
Prezentácia projektu Clean Mobility.
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného
mesta za rok 2018.
05. Návrh na zmenu názvov zastávok MHD na Dúbravsko-Karloveskej radiále.
06. Rôzne.
01.
02.
03.
04.

Hlasovanie:

prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Program komisie bol odsúhlasený.

K bodu 1
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 11.06.2019.
K záznamu KDIS zo dňa 11.06.2019 neboli žiadne pripomienky.
Stanovisko:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ
berie na vedomie
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 11.06.2019.

Hlasovanie:

prítomní: 6

Stanovisko bolo prijaté.

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 2
Prezentácia projektu Clean Mobility.
Materiál uviedla Mgr. Anna Tfirstová z oddelenia stratégie a projektov. Po skončení odbornej
diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska:
Stanovisko:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť
1. Zabezpečenie realizácie projektu hlavným mestom SR Bratislavou počas celej doby jeho realizácie.
2. Zabezpečenie finančných prostriedkov celkových výdavkov partnera projektu hlavného mesta SR
Bratislavy vo výške 447 125 EUR s DPH. Uvedená suma je v plnej výške oprávneným výdavkom, z
ktorého 85% vo výške 380 056,25 EUR bude financovaných z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja, 10% vo výške 44 712,50 EUR spolufinancovaných zo strany štátu a 5% vo výške 22
356,25 EUR spolufinancovaných žiadateľom.
3. Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov žiadateľa vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, max. do výšky 22 356,25 EUR s DPH.

Hlasovanie:

prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Stanovisko bolo odsúhlasené.

K bodu 3
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
Materiál uviedla Mgr. Anna Tfirstová z oddelenia stratégie a projektov. Po skončení odbornej
diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska:
Stanovisko:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie
Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Hlasovanie:

prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Stanovisko bolo odsúhlasené.

K bodu 4
Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného
mesta za rok 2018.
Materiál uviedol Ing. Dušan Jarolín z oddelenia mestskej mobility. Po skončení odbornej diskusie
bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska:
Stanovisko:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. zobrať na vedomie
1.1. protokol o vyhodnotení a odsúhlasení Ekonomicky oprávnených nákladov a výšky Úhrady za služby vo
verejnom záujme za rok 2018 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme
a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy na roky 2014 – 2023,
1.2. vyhodnotenie ekonomicky oprávnených nákladov a výšky úhrady za služby vo verejnom záujme za rok
2018 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej
hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava na roky 2014 – 2023,

Hlasovanie:

prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Stanovisko bolo odsúhlasené.
2. schváliť
výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť, ktorému
boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018,

Hlasovanie:

prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Stanovisko bolo odsúhlasené.

3. požiadať
3.1 primátora hlavného mesta SR Bratislavy
vykonať zúčtovanie finančných vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť
s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018,
3.2 predsedu predstavenstva Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť
3.2.1 Poskytnúť súčinnosť Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy pri hodnotení efektívnosti
výdavkov a výkone akcionárskych práv voči Dopravnému podniku Bratislava, akciová
spoločnosť.
3.2.2 Vykonať kroky na zníženie rastu Ekonomicky oprávnených nákladov Dopravného podniku
Bratislava, akciová spoločnosť v ďalších rokoch, prioritne prehodnotením súčasných
zmluvných vzťahov v oblasti dodávky motorovej nafty, trakčnej elektriny a náhradných dielov.

Hlasovanie:

prítomní: 7

Stanovisko bolo odsúhlasené.

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 5
Návrh na zmenu názvov zastávok MHD na Dúbravsko-Karloveskej radiále.
Materiál uviedla Ing. Gabriella Balkó, PhD. z oddelenia mestskej mobility. Po uvedení materiálu
nasledovala diskusia členov komisie a riaditeľa sekcie dopravy Mgr. Petra Bánovca, ktorý oboznámil členov
komisie o dokumente „Zásady názvoslovia zastávok“. Následne prebehlo posudzovanie návrhov nových
názvov zastávok. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o názvoch zastávok jednotlivo:
Súčasný názov zastávky:
Nový názov zastávky:
Hlasovanie:

prítomní: 8

Lafranconi
Lanfranconi
za: 8

Súčasný názov zastávky:
Nový názov zastávky:
Hlasovanie:

prítomní: 8

prítomní: 8

za: 8

prítomní: 8

za: 7

prítomní: 8

za: 8

prítomní: 8

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

proti: 0

zdržal sa: 1

nehlasoval: 0

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

zdržal sa: 1

nehlasoval: 0

Karlova Ves
Kútiky
za: 7

Súčasný názov zastávky:
Nový názov zastávky:
Hlasovanie:

proti: 0

Miestny úrad Karlova Ves
Námestie sv. Františka

Súčasný názov zastávky:
Nový názov zastávky:
Hlasovanie:

nehlasoval: 0

Molecova
Riviéra

Súčasný názov zastávky:
Nový názov zastávky:
Hlasovanie:

zdržal sa: 0

Botanická záhrada
Botanická záhrada (bez zmeny)

Súčasný názov zastávky:
Nový názov zastávky:
Hlasovanie:

proti: 0

proti: 0

Obratisko Kútiky (nová zastávka umiestnená v obratisku električiek)
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o materiáli ako celku.
Hlasovanie:

prítomní: 8

Stanovisko bolo odsúhlasené.

za: 8

proti: 0

K bodu 6
Rôzne.
V rámci bodu 6 prebehla diskusia členov komisie k niektorým témam týkajúcich sa aktuálnych
problémov v doprave, všetky témy boli ukončené bez stanoviska.

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

V Bratislave, 10.09.2019

