Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 14.09.2021.
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 17:10 h. cez aplikáciu Zoom.
Prítomní:
JUDr. Mgr. Jozef Uhler
Mgr. Ján Buocik
Ing. Peter Strapák
Ing. Peter Lenč
Igor Polakovič
Ing. František Brliť
Ing. Monika Debnárová
Ing. Peter Klučka
Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.
Ing. Peter Války
Ing. Tatiana Kratochvílová
PhDr. Alžbeta Ožvaldová
Ing. Jozef Krúpa
Ing. Katarína Augustinič

Ospravedlnili sa:
Mgr. Tomáš Palkovič
Mgr. Rastislav Tešovič
PhDr. Ľuboš Krajčír
Ing. Ivan Lechner

Neprítomní:
-

Rokovanie otvoril a viedol predseda KDIS JUDr. Mgr. Jozef Uhler.
Program rokovania komisie:
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 15.06.2021.
Petícia za bezpečnú Tupého ulicu.
Informácia o príprave a spúšťaní regulácie parkovania (parkovacia politika).
Informácia o strategickom materiály s názvom Koncepcia výstavby parkovacích domov a
nadstavieb parkovísk a zoznam prioritných lokalít a plán výstavby záchytných parkovísk v
intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude predložený na MsR 9.9. 2021 a MsZ dňa
23.9. 2021.
5. Rôzne.
1.
2.
3.
4.

Hlasovanie:

prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Program komisie bol odsúhlasený.

K bodu 1
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 15.06.2021.
K záznamu KDIS zo dňa 15.06.2021 neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ
berie na vedomie
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 15.06.2021.

Hlasovanie:

prítomní: 10

Uznesenie bolo prijaté.

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 2
Petícia za bezpečnú Tupého ulicu.
Materiál uviedla Ing. Mária Pulcová z oddelenia vzťahov z verejnosťou. K téme sa následne
vyjadrili člen komisie Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., Ing. arch. Janka Ľuptáková, vedúca oddelenia
usmerňovania investičnej činnosti a JUDr. Ľudmila Volfová z referátu právnej podpory. Po skončení
odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
berie na vedomie
prešetrenú Petíciu za bezpečnú Tupého ulicu,
žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby požiadal Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto ako správcu
Tupého ulice, urobiť dočasné opatrenia na komunikácii tak, aby bola zabezpečená hlavne bezpečnosť
všetkých účastníkov cestnej premávky a jej plynulosť v čo najkratšom období,
žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby požiadal stavebný úrad Mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto o striktné dodržiavanie podmienok uvedených v záväzných stanoviskách mesta a
žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby požiadal Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto
o bezodkladnú prípravu projektu dobudovania Tupého ulice v zmysle Územného plánu hlavného mesta SR
Bratislavy.

Hlasovanie:

prítomní: 13

za: 13

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 3
Informácia o príprave a spúšťaní regulácie parkovania (parkovacia politika).
Materiál uviedol Mgr. Peter Herceg, poverený vedením oddelenia parkovania. 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 a spúšťaní regulácie parkovania (parkovacia politika).

Hlasovanie:

prítomní: 13

Uznesenie bolo odsúhlasené.

za: 13

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 4
Informácia o strategickom materiály s názvom Koncepcia výstavby parkovacích domov a
nadstavieb parkovísk a zoznam prioritných lokalít a plán výstavby záchytných parkovísk v
intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude predložený na MsR 9.9. 2021 a MsZ dňa 23.9.
2021.
Materiál uviedol Mgr. Peter Herceg, poverený vedením oddelenia parkovania. Po skončení
odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
berie na vedomie
Informáciu o strategickom materiály s názvom 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.
Aktuálny stav výstavby cyklotrás v Bratislave.
Členka komisie Ing. Monika Debnárová iniciovala diskusiu o pripravovaných a realizovaných
cyklotrasách na území hlavného mesta. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom
znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy o predloženie informácie o aktuálnom stave výstavby cyklotrás
v Bratislave a zdôvodnenie aktualizácie Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2021
z hľadiska zmien prioritizácie jednotlivých projektov.

Hlasovanie:

prítomní: 14

za: 14

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Zvýšenie maximálnej a minimálnej dovolenej rýchlosti na diaľničných komunikáciách v Bratislave.
Člen komisie Igor Polakovič inicioval diskusiu k zmene maximálnej a minimálnej rýchlosti na
diaľničných komunikáciách v Bratislave. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom
znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov so znepokojením vníma aktivitu Národnej diaľničnej
spoločnosti (NDS, a.s.) smerujúcu k zvýšeniu maximálnej a minimálnej dovolenej rýchlosti na diaľničných
komunikáciách v katastri mesta Bratislava.

Takéto konanie má priamy vplyv na kvalitu života obyvateľov mesta a zvyšuje hladinu hluku a
exhalátov. Táto zmena rovnako potenciálne ohrozuje premávku MHD po diaľničnom obchvate. Komisia
preto
žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy o pokračovanie v rokovaniach so spoločnosťou NDS, a.s. k
uvedenej téme.

Hlasovanie:

prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

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

Mgr. Vlačiky: Predĺženie Bojnickej ulice, aktuálny stav – člen komisie Ing. Brliť podal informáciu
k aktuálnemu stavu prípravy projektu,

-

Ing. Klučka: Nosný systém MHD, 2. etapa, aktuálny stav – člen komisie Ing. Brliť podal informáciu
k aktuálnemu stavu ukončenia verejného obstarávania pre realizáciu diela,

-

Polakovič: Predĺženie Saratovskej ulice, aktuálny stav – členka komisie Ing. Kratochvílová podala
informáciu k aktuálnemu stavu prípravy projektu,

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

V Bratislave, 14.09.2021

