Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 15.06. 2021.
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 15:40 h. cez aplikáciu Zoom.
Prítomní:
JUDr. Mgr. Jozef Uhler
Ing. Peter Klučka
Igor Polakovič
Ing. Peter Války
Mgr. Tomáš Palkovič
Ing. Ivan Lechner
Ing. Monika Debnárová
Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.
Ing. Tatiana Kratochvílová
PhDr. Alžbeta Ožvaldová
Ing. Peter Lenč
Ing. František Brliť

Ospravedlnili sa:
Ing. Peter Strapák
Mgr. Rastislav Tešovič
Ing. Jozef Krúpa
PhDr. Ľuboš Krajčír
Ing. Katarína Augustinič
Mgr. Ján Buocik

Neprítomní:
-

Rokovanie otvoril a viedol predseda KDIS JUDr. Mgr. Jozef Uhler.
Program rokovania komisie:
1. Kontrola záznamu KDIS zo dňa 18.05.2021.
2. Riešenie finančnej situácie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť v súvislosti s
dopadom pandémie Covid 19 a zapracovanie zmien tarify IDS BK a DPB.
3. Správa o plnení́ akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2020 a akčný plán
rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2021.
4. 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 18.05.2021.
K záznamu KDIS zo dňa 18.05.2021 neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ
berie na vedomie
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 18.05.2021.

Hlasovanie:

prítomní: 11

Uznesenie bolo prijaté.

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 2
Riešenie finančnej situácie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť v súvislosti s
dopadom pandémie Covid 19 a zapracovanie zmien tarify IDS BK a DPB.
Materiál uviedol Ing. Dušan Jarolín, vedúci oddelenia hromadnej 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
súhlasiť
1. s doplatením časti ekonomicky oprávnených nákladov spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová
spoločnosť za rok 2020 vo výške 5 232 390,- eur schválenej v rozpočte hlavného mesta na rok 2021
najneskôr do 7.7.2021,
2. s navýšením bežného mesačného transferu pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
v súlade so schváleným rozpočtom,
3. s uzatvorením Dodatku č. 10 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení
mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 –
2023.

Hlasovanie:

prítomní: 12

za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 3
Správa o plnení́ akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2020 a akčný plán
rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2021.
Materiál uviedla Ing. Zuzana Šebestová, vedúca referátu cyklodopravy. Členom komisie nebol
materiál do termínu konania zasadnutia komisie odovzdaný, preto sa rozhodlo o hlasovaní za uvedený bod
metódou per rollam po doručení materiálu členom komisie.
Bod bol uzavretý bez uznesenia.

K bodu 4
Rôzne.
Návrh na zmenu názvov zastávok MHD.
Ing. Dušan Jarolín, vedúci oddelenia hromadnej dopravy inicioval hlasovanie o zmene názvu
zastávky MHD v obratisku Kútiky. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o uvedenom zmene
názvu zastávky:
Súčasný názov zastávky:
Nový názov zastávky:
Hlasovanie:

prítomní: 12

Obratisko Kútiky
Metrologický ústav
za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Upokojenie dopravy v centre mesta.
Člen komisie Igor Polakovič inicioval diskusiu k upokojeniu a spomaleniu dopravy na Rázusovom
nábreží. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
žiada
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy o vykonanie opatrení smerujúcich k upokojeniu a spomaleniu
dopravy na Rázusovom nábreží odstránením dopravného značenia povoľujúceho jazdu vozidiel rýchlosťou
50 km/h v úseku po križovatku Šafárikovo námestie.
Hlasovanie:

prítomní: 12

za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

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

Oprava poškodeného zábradlia na električkovej zastávke Borská,

-

Vznikajúca petícia za lepšie nastavenie cestnej dopravnej signalizácie v Karlovej Vsi,

-

Zaraďovanie komunikácií do majetku mesta,

-

Spôsob inštalovania zastávkových tabúľ v MČ Lamač,

-

Aktuálny stav projektu Nosného systému MHD, 2. etapa.

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

V Bratislave, 15.06.2021

