Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 16. 03. 2021.
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 17:20 h. cez aplikáciu Zoom.
Prítomní:
JUDr. Mgr. Jozef Uhler
Ing. Katarína Augustinič
Ing. Peter Strapák
Mgr. Ján Buocik
Igor Polakovič
Ing. Peter Lenč
Mgr. Tomáš Palkovič
Ing. Peter Klučka
Ing. Monika Debnárová
Ing. Peter Války
Mgr. Rastislav Tešovič
Ing. Ivan Lechner
Ing. Tatiana Kratochvílová
PhDr. Alžbeta Ožvaldová
Ing. Jozef Krúpa

Ospravedlnili sa:
Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.
PhDr. Ľuboš Krajčír
Ing. František Brliť

Neprítomní:
-

Rokovanie otvoril a viedol predseda KDIS JUDr. Mgr. Jozef Uhler.
Program rokovania komisie:
1. Kontrola záznamu KDIS zo dňa 09.02.2021.
2. 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.
3. Informácia o príprave nových električkových tratí v Bratislave.
4. Aktualizácia informácií o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
5. 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 09.02.2021.
K záznamu KDIS zo dňa 09.02.2021 neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ
berie na vedomie
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 09.02.2021.

Hlasovanie:

prítomní: 12

Uznesenie bolo prijaté.

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 2

K bodu 2
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 uviedli RNDr. Mgr. Viera Sláviková, poverená vedením oddelenia implementácie externého
financovania a Ing. Michal Dekánek z Projektovej kancelárie - sekcia 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
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: 15

za: 15

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 3
Informácia o príprave nových električkových tratí v Bratislave.
Materiál uviedol Mgr. Peter Bánovec, vedúci oddelenia stratégie dopravy. Po skončení odbornej
diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
berie na vedomie
Informáciu o príprave nových električkových tratí v Bratislave a
žiada
doplniť tabuľku v materiáli o harmonogram postupu od prípravných a projektových prác až po realizáciu,
vrátane zodpovednej osoby, finančných nárokov štúdií a realizácie. Tabuľka bude predkladaná členom
komisie vždy štvrťročne od najbližšieho zasadnutia Komisie.

Hlasovanie:

prítomní: 13

Uznesenie bolo odsúhlasené.

za: 13

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 4
Aktualizácia informácií o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Materiál Aktualizácia informácií o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja zobrali
členovia komisie na vedomie a bod bol ukončený bez uznesenia.

K bodu 5
Rôzne.
Informácia k aktuálnemu stavu prípravy parkovacej politiky.
Informáciu k aktuálnemu stavu parkovacej politiky uviedol Mgr. Peter Herceg, splnomocnenec z
Projektovej kancelárie magistrátu. Po odbornej diskusií bol bod uzavretý bez uznesenia.
Zmena názvu pripravovanej zastávky MHD „Mokráň záhon“ na „Za Mokráňom“.
Požiadavku na uvedenú zmenu názvu zastávky MHD inicioval člen komisie Ing. Peter Války.
Hlasovanie:

prítomní: 11

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 1

Zmena názvu zastávky MHD bola odsúhlasená.

V rámci bodu Rôzne členovia komisie iniciovali diskusie k nasledovným témam:
-

Obnova vodorovného dopravného značenia v križovatke Karloveská – Molecova,

-

Obnova povrchu vozovky na Nábreží arm. gen. L. Svobodu v úseku od budovy FTVŠ po River park

-

Aktuálny stav projektu predĺženia Saratovskej ulice,

-

Kompetencia inštalácie stacionárnych radarov na komunikáciách,

-

Rozšírenie Hodonínskej ulice,

-

Obnova vodorovného dopravného značenia na priechode pre chodcov na Bajkalskej ulici.

Členovia Komisie následne požiadali o podrobnejšiu informáciu k uvedeným bodom do najbližších termínov
Komisie.
-

Informácia o záveroch hlukovej štúdie pre električkovú trať popri budove nového SND,

-

Rozšírenie Lamačskej cesty v úseku medzi Harmincovou ulicou a železničnou stanicou Lamač
a výstavba chodníka popri komunikácií.

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

V Bratislave, 16.03.2021

