Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 10. 03. 2020.
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 17:20 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci.
Prítomní:
JUDr. Mgr. Jozef Uhler
Ing. Peter Strapák
Igor Polakovič
Mgr. Tomáš Palkovič
Mgr. Rastislav Tešovič
Ph.D., Ing. Jozef Krúpa
Ing. Peter Lenč
Ing. Peter Klučka
Ing. Peter Války
Ing. František Brliť
Ing. Ivan Lechner

Ospravedlnili sa:
Ing. Monika Debnárová
Mgr. Martin Vlačiky
Ing. Tatiana Kratochvílová
PhDr. Alžbeta Ožvaldová
PhDr. Ľuboš Krajčír
Ing. Katarína Augustinič
Mgr. Ján Buocik

Neprítomní: -

Rokovanie otvoril a viedol predseda KDIS JUDr. Mgr. Jozef Uhler.
Program rokovania komisie:
01. Kontrola záznamu KDIS zo dňa 20.01.2020.
02. Informácia k riešeniu križovatky Račianska – Sliačska.
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. Správa o plnení Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2019 a akčný plán rozvoja
cyklistickej a pešej dopravy na rok 2020.
06. Metodika tvorby názvoslovia zastávok.
07. Informácia o stave problému hlučnosti rekonštruovanej električkovej radiály v Karlovej Vsi.
08. Informácia o funkčnosti účtovného informačného systému.
09. Rôzne.
Člen komisie Igor Polakovič navrhol zaradiť do programu bod 1a „Návrh na zmenu a doplnenie
Rokovacieho poriadku KDIS Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy“.

Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Program komisie bol odsúhlasený.

K bodu 1
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 20.01.2020.
K záznamu KDIS zo dňa 20.01.2020 neboli žiadne pripomienky.
Stanovisko:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ
berie na vedomie
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 20.01.2020.

Hlasovanie:

prítomní: 9

Stanovisko bolo prijaté.

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 1a
Návrh na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku KDIS Mestského zastupiteľstva hl. m. SR
Bratislavy.
Člen komisie Igor Polakovič navrhol doplniť rokovací poriadok KDIS o možnosť hlasovania a rokovania na
diaľku.
Stanovisko:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ
schvaľuje
Návrh na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku KDIS Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy.

Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

K bodu 2
Informácia k riešeniu križovatky Račianska – Sliačska.
Materiál uviedol Mgr. Peter Bánovec zo 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 k riešeniu križovatky Račianska – Sliačska.
Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Stanovisko 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 uviedli RNDr. Mgr. Viera Sláviková a Mgr. Anna Tfirstová z oddelenia stratégií a projektov
a člen komisie Ing. František Brliť. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení
uznesenia:
Uznesenie:
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: 10

Uznesenie bolo odsúhlasené.

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 4
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
Materiál uviedla Mgr. Anna Tfirstová 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
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Hlasovanie:

prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 5
Správa o plnení Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2019 a akčný plán
rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2020.
Materiál uviedol Mgr. Tomáš Peciar z oddelenia dopravného inžinierstva. Po skončení odbornej
diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
berie na vedomie
Správu o plnení Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2019 a akčný plán rozvoja
cyklistickej a pešej dopravy na rok 2020 a
žiada
doplniť materiál o projekty cyklistickej infraštruktúry v MČ Jarovce a Rusovce.

Hlasovanie:

prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 6
Metodika tvorby názvoslovia zastávok.
Materiál uviedol RNDr. Vladimír Tóth, PhD. z Dopravného podniku Bratislava, a.s. Po skončení
odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska:
Stanovisko:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
schvaľuje
Metodiku tvorby názvoslovia zastávok.

Hlasovanie:

prítomní: 9

Stanovisko bolo odsúhlasené.

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 7
Informácia o stave problému hlučnosti rekonštruovanej električkovej radiály v Karlovej Vsi.
Materiál uviedol člen komisie Ing. František Brliť. 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 problému hlučnosti rekonštruovanej električkovej radiály v Karlovej Vsi.

Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Stanovisko bolo odsúhlasené.

K bodu 8
Informácia o funkčnosti účtovného informačného systému.
Bod nebol prerokovaný z dôvodu neprítomnosti zodpovedného pracovníka. Bod bol preto uzavretý
bez uznesenia.

K bodu 9
Rôzne.
V rámci bodu Rôzne členovia komisie diskutovali na nasledovné témy:
-

Obnova vodorovného dopravného značenia na komunikáciách,
Čistenie rigolov popri komunikáciách (zodpovednosť za ich čistenie),
Inštalácia zvislého dopravného značenia v MČ Záhorská Bystrica upozorňujúceho na
prítomnosť prechádzajúcej zveri.

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

V Bratislave, 10.03.2020

