Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 06. 10. 2020.
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 16:45 h. cez aplikáciu Zoom.
Prítomní:
JUDr. Mgr. Jozef Uhler
Ing. Peter Strapák
Igor Polakovič
Mgr. Tomáš Palkovič
Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.
Mgr. Rastislav Tešovič
Ing. Tatiana Kratochvílová
Ing. Jozef Krúpa
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
PhDr. Alžbeta Ožvaldová
PhDr. Ľuboš Krajčír

Neprítomní: -

Rokovanie otvoril a viedol predseda KDIS JUDr. Mgr. Jozef Uhler.
Program rokovania komisie:
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 08.09.2020.
Téma sociálneho balíčku – bezplatná preprava.
Stav prípravy parkovacej politiky a súvisiace zmeny VZN.
Informácia o príprave samostatného materiálu pre MsZ - Koncepcia výstavby parkovacích domov a
nadstavieb parkovísk a zoznam prioritných lokalít a plán výstavby záchytných parkovísk v
intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy.
05. Rôzne.
01.
02.
03.
04.

Hlasovanie:

prítomní: 11

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Program komisie bol odsúhlasený.

K bodu 1
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 08.09.2020.
K záznamu KDIS zo dňa 08.09.2020 neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ
berie na vedomie
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 08.09.2020.

Hlasovanie:

prítomní: 11

Uznesenie bolo prijaté.

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 2
Téma sociálneho balíčku – bezplatná preprava.
Materiál uviedol Ing. Dušan Jarolín, vedúci oddelenia mestskej mobility. Po skončení odbornej
diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
súhlasí
s materiálom, ktorý predložilo mesto v spolupráci so Slovenskou asociáciou organizátorov verejnej
dopravy a
žiada,
aby všetky náklady súvisiace so zavedením bezplatnej prepravy na základe rozhodnutia vlády SR boli
prevádzkovateľom dopravy preplácané v plnom rozsahu.

Hlasovanie:

prítomní: 14

za: 14

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 3
Stav prípravy parkovacej politiky a súvisiace zmeny VZN.
Materiál uviedli Mgr. Peter Herceg, splnomocnenec pre parkovaciu politiku z Implementačnej
jednotky a Pavol Krajčík, BSBA. 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
Stav prípravy parkovacej politiky a súvisiace zmeny VZN.

Hlasovanie:

prítomní: 15

za: 15

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 4
Informácia o príprave samostatného materiálu pre MsZ - Koncepcia výstavby parkovacích domov a
nadstavieb parkovísk a zoznam prioritných lokalít a plán výstavby záchytných parkovísk v
intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy.
Materiál uviedli Mgr. Peter Herceg, splnomocnenec pre parkovaciu politiku z Implementačnej
jednotky a Pavol Krajčík, BSBA. z oddelenia dopravného inžinierstva. Po skončení odbornej diskusie bolo
hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
berie na vedomie

Informáciu o príprave samostatného materiálu pre MsZ - Koncepcia výstavby parkovacích domov a
nadstavieb parkovísk a zoznam prioritných lokalít a plán výstavby záchytných parkovísk v intraviláne
hlavného mesta SR Bratislavy

Hlasovanie:

prítomní: 14

za: 14

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 5
Rôzne.
V rámci bodu Rôzne členovia komisie diskutovali na nasledovné témy:

-

obnova vodorovného dopravného značenia a priechodov pre chodcov v MČ Záhorská Bystrica
(Ing. Jozef Krúpa),
osadenie prístreškov na zastávke prímestskej autobusovej dopravy na Bajkalskej ulici
(Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.),
zriadenie vyhradených jazdných pruhov pre autobusy a cyklistických pruhov v roku 2020 a inštalácia
stĺpikov na zabránenie parkovania vozidiel na chodníkoch (Igor Polakovič),
realizácia bezpečného priechodu pre chodcov cez železničné priecestie na Ivanskej ceste,
Obnova povrchu na chodníku na Eisnerovej ulici a budovanie cyklotrasy v MČ Devínska Nová Ves
(Mgr. Rastislav Tešovič),
vyhradený jazdný pruh pre autobusy na Šancovej ulici od Karpatskej ulice po Račianske mýto
(Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.).

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

V Bratislave, 06.10.2020

