Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 09.11.2021.
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 17:45 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
Mgr. Rastislav Tešovič
Ing. Ivan Lechner
Ing. Tatiana Kratochvílová
PhDr. Alžbeta Ožvaldová
Ing. Jozef Krúpa

Ospravedlnili sa:
Mgr. Tomáš Palkovič
PhDr. Ľuboš Krajčír
Ing. Katarína Augustinič

Neprítomní:
-

Rokovanie otvoril predseda KDIS JUDr. Mgr. Jozef Uhler a následne ho viedol Mgr. Ján Buocik.
Členovia komisie navrhli zmenu programu z dôvodu nedodaných materiálov k pôvodným bodom a nových
materiálov doručených po schválení pôvodného programu predsedom KDIS.
Upravený program rokovania komisie:
1. Kontrola záznamu KDIS zo dňa 12.10.2021.
2. Informačný materiál – Princípy a štandardy.
3. Modernizácia riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD –
Petržalka.
4. Informácia o predajoch predplatných cestovných lístkoch.
5. Informácia k aktuálnemu stavu projektu Mestského konta.
6. Plán opráv komunikácií na rok 2022.
7. Pravidlá pre povoľovanie rozkopávok s prihliadnutím na zachovanie potrieb chodcov a
nemotorových účastníkov cestnej premávky.
8. Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor a náhradné projekty
hlavného mesta SR Bratislavy pre financovanie z OPII.
9. Rôzne.

Hlasovanie:

prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Program komisie bol odsúhlasený.

K bodu 1
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 12.10.2021.
K záznamu KDIS zo dňa 12.10.2021 neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ
berie na vedomie
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 12.10.2021.

Hlasovanie:

prítomní: 10

Uznesenie bolo prijaté.

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 2
Informačný materiál – Princípy a štandardy.
Materiál bol doručený členom komisie a nebol odprezentovaný. Na následné otázky odpovedali Ing.
Dušan Jarolín, vedúci oddelenia hromadnej dopravy, Ing. arch. Roman Žitňanský, riaditeľ sekcie verejných
priestorov MIB a Ing. arch. Kristína Olesová zo sekcie verejných priestorov MIB. Po skončení odbornej
diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
berie na vedomie
Informačný materiál – Princípy a štandardy.

Hlasovanie:

prítomní: 15

za: 15

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 3
Modernizácia riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD – Petržalka.
Materiál uviedol Ing. Marek Zúbek z oddelenia implementácie externého financovania. Po skončení
odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Modernizácia
riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD - Petržalka“
realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie
atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy s kódom výzvy IROP-PO7-SC712021-77“, ktorého ciele sú v súlade splatným územným plánom hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a platným programom rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
450 000,00 eur.

Hlasovanie:

prítomní: 15

Uznesenie bolo odsúhlasené.

za: 15

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 4
Informácia o predajoch predplatných cestovných lístkoch.
Materiál uviedla Ing. Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka BID, a.s. a Ing. Miloš Kubalík, vedúci
oddelenia ekonomiky dopravy BID, a.s. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom
znení uznesenia:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
berie na vedomie
Informáciu o predajoch predplatných cestovných lístkoch a
žiada
doplniť do materiálu finančné vyčíslenie zmeny počtu predaných predplatných cestovných lístkov podľa
časovej platnosti do najbližšieho zasadnutia KDIS.

Hlasovanie:

prítomní: 15

za: 15

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 5
Informácia k aktuálnemu stavu projektu Mestského konta.
Materiál uviedli Mgr. Slavomír Oslej a Mgr. Mária Kostická z oddelenia inovácií a digitálnych
služieb. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
berie na vedomie
Informáciu k aktuálnemu stavu projektu Mestského konta.

Hlasovanie:

prítomní: 15

za: 15

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 6
Plán opráv komunikácií na rok 2022.
Vedúca referátu inžinierskych objektov Michaela Čibová z oddelenia správy komunikácií
informovala členov komisie o príprave dokumentu Plán opráv komunikácií na rok 2022. Bod bol následne
ukončený bez uznesenia.

K bodu 7
Pravidlá pre povoľovanie rozkopávok s prihliadnutím na zachovanie potrieb chodcov a
nemotorových účastníkov cestnej premávky.
Po dohode s predkladateľom bol bod presunutý na najbližšie zasadnutie KDIS.

K bodu 8
Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor a náhradné projekty
hlavného mesta SR Bratislavy pre financovanie z OPII.
Materiál uviedol Ing. M.A. Matej Šebej, projektový vedúci z oddelenia Projektová kancelária magistrát. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu
berie na vedomie
informáciu o novej električkovej trati v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor a náhradných
projektoch hlavného mesta SR Bratislavy pre financovanie z OPII.

Hlasovanie:

prítomní: 15

za: 15

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

K bodu 9
Rôzne.
V bode rôzne členovia KDIS neiniciovali diskusiu k žiadnym témam.

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

V Bratislave, 09.11.2021

nehlasoval: 0

