
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa  04. 04. 2016 

 
 
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. Katarína Augustinič, Ing. arch. Branislav Kaliský, Mgr. Ján Bôcik, 
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák, Ing. Bronislav Weigl, MUDr. Iveta Plšeková, Ing. Milan Donoval, plk. Ing. Ivan 
Lechner, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Jarmila Tvrdá, Ing. Jozef Moravčík. 
                  
Ospravedlnili sa: Mgr. Peter Netri, Ing. Peter Sádovský, Ing. Vladimír Bajan, Ing. Peter Hrapko 
 
Neprítomní:  - 
 
Rokovanie otvorila a viedol predseda komisie JUDr. Mgr. Jozef Uhler. Na začiatku zasadania bolo 
hlasované o programe rokovania. 
 
Program rokovania komisie: 
 
01.  Kontrola záznamu KDIS zo dňa 07.03.2016 a 15.03.2016. 
02.  Nosný systém MHD – informácia. 
03.  Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa 
       predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného 
       programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020. 
04.  Informácia o pláne a realizácii dopravných stavieb na území Bratislavy z rozpočtu GIB pre rok 2016. 
05.  Protest prokurátora proti VZN č. 1/1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy. 
06.  Rôzne. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 5           za: 5        proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Program komisie bol odsúhlasený. 
 
K bodu 1 
Kontrola záznamov KDIS zo dňa 07.03.2016 a 15.03.2016. 

  
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ  
 
berie na vedomie 
 
Záznamy z rokovania KDIS zo dňa 07.03.2016 a 15.03.2016. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 5        za: 5          proti: 0     zdržal sa: 0           nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 2 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 
 

Materiál uviedli Ing. Monika Orthová a Mgr. Anna Tfirstová, odborné referentky z oddelenia 
stratégie projektov magistrátu. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom 
znení stanoviska: 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“ 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7         za: 7         proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 



K bodu 3 
Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v 
rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Integrovaná 
Infraštruktúra 2014 – 2020. 
 

Materiál uviedli Ing. Monika Orthová a Mgr. Anna Tfirstová, odborné referentky z oddelenia 
stratégie projektov magistrátu. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom 
znení uznesenia: 
   
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
berie na vedomie 
 
predložený materiál „Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa 
predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Integrovaná 
Infraštruktúra 2014 – 2020“. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9        za: 8        proti: 0     zdržal sa: 1         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 4 
Informácia o pláne a realizácii dopravných stavieb na území Bratislavy z rozpočtu GIB pre rok 2016. 
 

Materiál uviedol PhDr. Vladimír Gašperák, riaditeľ organizácie Generálny investor Bratislavy. Po 
skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
a) berie na vedomie 
 
materiál „Informácia o pláne a realizácii dopravných stavieb na území Bratislavy z rozpočtu GIB pre rok 
2016“ 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 10        proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
b) odporúča  
 
zapracovať návrh OZ Aliancia proti povodniam na doplnenie chýbajúcej časti cyklotrasy v úseku od ostrova 
Sihoť po Kameňolom do štúdie rekonštrukcie Devínskej cesty ako samostatnú časť projektu. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 8       proti: 0     zdržal sa: 1          nehlasoval: 1 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
c) žiada  
 
oddelenie dopravného inžinierstva magistrátu – referát dopravného inžinierstva o spracovanie projektu 
organizácie dopravy na Devínskej ceste v úseku od ostrova Sihoť po Kameňolom za účelom zníženia 
maximálnej rýchlosti a vyznačenia priechodu pre chodcov v miestach zastávok MHD. Následne žiadame 
predmetný projekt organizácie dopravy predložiť na prerokovanie do operatívnej komisie pre určovanie 
dopravných značení a dopravných zariadení. 
T: do konca mája 2016 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 6        proti: 0     zdržal sa: 3          nehlasoval: 1 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 



 
K bodu 5 
Protest prokurátora proti VZN č. 1/1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy. 
 

Materiál uviedli Ing. Živko Peev, vedúci oddelenia informačných technológií a Ing. Ján Nývlt, vedúci 
referátu geoinformačného systému. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované 
o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
a) odporúča 
 
predložiť návrh na zmenu a doplnenie VZN č. 1/1995 na najbližšie rokovanie mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9         za: 8        proti: 0     zdržal sa: 1          nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
b) odporúča  
 
legislatívno – právnemu oddeleniu magistrátu navrhnúť mestskému zastupiteľstvu, akým spôsobom 
aktualizovať návrh zmeny legislatívy na zabezpečenie tvorby digitálnej technickej mapy mesta. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9         za: 9       proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
K bodu 6 
Rôzne 
 
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák, člen KDIS vyjadril pochybnosti o fungovaní Bratislavskej integrovanej dopravy 
v súčasnej podobe a žiada prehodnotiť výhodnosť Bratislavskej integrovanej dopravy najmä vo vzťahu 
k cestujúcim na území Bratislavy. 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
žiada 
 
spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. spracovať analýzu a vyhodnotenie súčasného stavu 
fungovania integrovanej dopravy najmä v hlavnom meste SR Bratislava a predmetný materiál predložiť  
v zmysle schváleného plánu činnosti Komisie dopravy a inf. systémov MsZ na zasadanie Komisie dopravy 
a inf. systémov MsZ dňa 06.06.2016. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8         za: 8        proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
Ing, Mgr. Radoslav Olekšák, člen KDIS žiadal do budúcej komisie predložiť aktuálnu informáciu o príprave 
parkovacej politiky v Bratislave. 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
žiada 
 
oddelenie dopravného inžinierstva – referát strategického rozvoja dopravy, predložiť koncepciu zavádzania 
parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave na najbližšie zasadanie Komisie dopravy a inf. systémov 
MsZ dňa 02.05.2016. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8         za: 8        proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 



 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
Ing. Milan Donoval, člen KDIS žiadal do budúcej komisie predložiť informáciu o pripravovaných projektoch 
preferencie MHD na území Bratislavy v roku 2016. 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
žiada 
 
oddelenie dopravného inžinierstva magistrátu – referát dopravného inžinierstva, predložiť informáciu 
o pripravovaných projektoch preferencie MHD v hlavnom meste SR Bratislave na najbližšie zasadanie 
Komisie dopravy a inf. systémov MsZ dňa 02.05.2016. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 8         za: 8        proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
Ing. Milan Donoval, člen KDIS upozornil na narastajúce sťažnosti verejnosti na výpravu vozidiel MHD 
v Bratislave. 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
žiada 
 
oddelenie dopravného inžinierstva magistrátu – referát verejnej dopravy, zabezpečiť kontrolu dodržiavania 
Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme s ohľadom na narastajúci počet sťažností cestujúcej verejnosti na 
výpravu vozidiel MHD V Bratislave. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7         za: 7        proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
Ing. Bronislav Weigl, člen KDIS opätovne požiadal referát verejnej dopravy magistrátu o preloženie Zadania 
Ročného projektu MHD na rok 2017 do Komisie dopravy a inf. systémov MsZ. 
 
Stanovisko: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
žiada 
 
oddelenie dopravného inžinierstva magistrátu – referát verejnej dopravy, predložiť do najbližšej Komisie 
dopravy a inf. systémov MsZ materiál „Zadanie ročného projektu MHD na rok 2017“ v zmysle schváleného 
plánu činnosti Komisie dopravy a inf. systémov MsZ. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 7         za: 7        proti: 0     zdržal sa: 0          nehlasoval: 0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
 
                                                                       JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 

              predseda komisie 
 
 
 
Zapísal: Ing. Peter Strnád 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
V Bratislave, 04.04.2016                


