Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 15. 06. 2015
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 18:40 h. v miestnosti č. 107 v Primaciálnom paláci.
Prítomní: Mgr. Jozef Uhler, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Mgr. Ján Bôcik, Ing. arch. Branislav
Kaliský, Ing, Mgr. Radoslav Olekšák, MUDr. Iveta Plšeková, Ing. Jarmila Tvrdá, Ing. Milan Donoval, Mgr.
Peter Netri, plk. Ing. Ivan Lechner, Ing. Peter Sádovský, Ing. Bronislav Weigl
Ospravedlnili sa: Ing. Katarína Augustinič, Ing. Vladimír Bajan, Ing. Peter Hrapko, Ing. Jozef Moravčík,
Neprítomní:

-

Rokovanie otvorila a viedol predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. Na začiatku zasadania bolo hlasované
o programe rokovania.
Program rokovania komisie:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Kontrola záznamu KDIS zo dňa 18.05.2015.
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
Návrh Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 – 2018.
Plán rekonštrukcií a opráv električkových a trolejbusových tratí v Bratislave v roku 2015.
Štandardy dopravnej obsluhy na území hl. mesta SR Bratislavy - návrh.
Návrh na rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti DPB, a.s.
Rozšírenie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji – úplná tarifná integrácia
(III. etapa).
08. Návrh Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji – Zmena dokumentu Delenie tržieb medzi
dopravcov BID.
09. Rôzne.
Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

zdržal sa: 1

nehlasoval: 0

Program komisie bol odsúhlasený.
K bodu 1
Kontrola záznamu KDIS zo dňa 18.05.2015.
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ
berie na vedomie
Záznam z rokovania KDIS zo dňa 18.05.2015.
Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 8

proti: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.
K bodu 2
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
Materiál uviedla Ing.Tatiana Kratochvílová, hlavná dopravná inžinierka. Po skončení prezentácie
a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní
berie na vedomie
predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“
Hlasovanie:

prítomní: 9

Uznesenie bolo odsúhlasené.

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

K bodu 3
Návrh Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 – 2018.
Materiál uviedol JUDr. Milan Galanda, poradca primátora. Po skončení prezentácie a odbornej
diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:
Uznesenie:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní predloženého materiálu „Návrh
Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 – 2018“
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
1. schváliť
návrh Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 – 2018.
2. požiadať
primátora hlavného mesta SR Bratislavy
2.1 vykonať všetky nevyhnutné kroky na podporu plnenia Programových priorít hlavného mesta SR
Bratislavy na obdobie 2015 – 2018,
2.2 zabezpečiť pravidelné polročné odpočty plnenia Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy
na obdobie 2015 – 2018.
T: 31. 03 2015 -18 a 30.09.2015 -18
Hlasovanie:

prítomní: 10

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 4

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.
K bodu 4
Plán rekonštrukcií a opráv električkových a trolejbusových tratí v Bratislave v roku 2015.
Materiál uviedol Ing. Vladimír Lipský, zástupca riaditeľa úseku dopravnej cesty, DPB, a.s. 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 „Plán rekonštrukcií a opráv električkových a trolejbusových tratí v Bratislave v roku
2015“.
Hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.
K bodu 5
Štandardy dopravnej obsluhy na území hl. mesta SR Bratislavy - návrh.
Materiál uviedli členovia KDIS Ing. Bronislav Weigl a Ing. Milan Donoval. Po skončení prezentácie
a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska:

Stanovisko:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní
a) berie na vedomie
predložený materiál „Štandardy dopravnej obsluhy na území hl. mesta SR Bratislavy - návrh“
b) odporúča
- spracovať vyhodnotenie jednotlivých úloh v zmysle textu správy a vyhodnotenie opätovne predložiť
na rokovanie Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
- predložit materiál na rokovanie pracovnej skupiny pre dopravnú obslužnosť
- po vyhodnotení spracovať uvedený materiál ako koncepčný materiál pre dopravno-inžinierske plánovanie
do ďalšieho obdobia
c) žiada
v zmysle predloženého návrhu spracovať návrh Ročného projektu organizácie MHD na rok 2016 a tento
návrh predložiť na rokovanie Komisie dopravy a informačných systémov MsZ na jej septembrové
zasadanie.
Hlasovanie:

prítomní: 7

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 1

nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.
K bodu 6
Návrh na rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti DPB, a.s..
Materiál uviedol člen KDIS Ing. Bronislav Weigl. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo
hlasované o nasledovnom znení stanoviska:
Stanovisko:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní
a) berie na vedomie
predložený materiál „Návrh na rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti DPB, a.s.“
b) odporúča
schváliť zmenu stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. takto: 1. časť článok III.
Predmet činnosti sa dopĺňa o bod 25 s nasledovným znením:
25. Ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie, v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná
psychológia
c) žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy ako akcionára Dopravného podniku Bratislava, a.s., aby
zabezpečil zmenu stanov Dopravného podniku Bratislava, a.s. podľa bodu b) tohto uznesenia.
Hlasovanie:

prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.
K bodu 7
Rozšírenie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji – úplná tarifná integrácia (III.
etapa).
Materiál uviedli Ing. Marián Rovenský, predseda predstavenstva BID, a.s., Ing. Zuzana Horčíková,
riaditeľka odboru integrácie BID, a.s. a Ing. Peter Války, vedúci odd. ekonomiky dopravy BID, a.s. Po
skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska:

Stanovisko:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní
a) berie na vedomie
predložený materiál „Rozšírenie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji – úplná tarifná
integrácia (III. etapa).“
b) odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť
A1 zavedenie 3. etapy Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.
A2 v zmysle bodu A1 zmenu dokumentu Metodika výpočtu cien cestovných lístkov IDS BK,
ktorou sa nahrádza dokument schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR
Bratislavy č. 915/2012 zo dňa 13.12.2012.
A3 v zmysle bodu A1 zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy č.
796/2009 zo dňa 19.11.2009 v časti B „splnomocňuje primátora hlavného mesta SR
Bratislavy vykonávať zmeny a doplnky zoznamu zastávok a polročne informovať Mestské
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o vykonaných zmenách“, z ktorého sa vypúšťa
časť o informovaní Mestského zastupiteľstva.
A4 v prípade, že materiály v zmysle bodu A1, A2 tohto uznesenia nebudú v rovnakom znení
schválené Zastupiteľstvom BSK najneskôr do 90 dní od schválenia tohto uznesenia, stráca
uznesenie platnosť.
c) žiada
riaditeľa magistrátu
v zmysle bodu A1 zapracovať finančné dopady do rozpočtu.
T: priebežne
Hlasovanie:

prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.
K bodu 8
Návrh Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji – Zmena dokumentu Delenie tržieb medzi
dopravcov BID.
Materiál uviedli Ing. Marián Rovenský, predseda predstavenstva BID, a.s., Ing. Zuzana Horčíková,
riaditeľka odboru integrácie BID, a.s. a Ing. Peter Války, vedúci odd. ekonomiky dopravy BID, a.s. Po
skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení stanoviska:
Stanovisko:
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní
a) berie na vedomie
predložený materiál „Návrh Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji – Zmena dokumentu
Delenie tržieb medzi dopravcov BID.“
b) odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť
A.1. zmenu dokumentu Delenie tržieb medzi dopravcov BID, schváleného zastupiteľstvom
Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 77/2010 zo dňa 05.11.2010 a schváleného
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 798/2009 zo dňa 19.11.2009.
Predmetom zmeny je znenie bodu 2.2 Dekombinácia adresného cestovného lístka medzi zóny

tak, že sa zmení text prvej odrážky na:
Ak obsahuje mestské zóny 100+101, je z predaja CL odpočítaná čiastka daná
tarifnou tabuľkou. Táto čiastka je rozdelená medzi zóny 100 a 101 v pomere podielu
ich miestokilometrov.
Upravený text bodu 2.2 Dekombinácia adresného cestovného lístka medzi zóny je účinný od
mesiaca nasledujúceho po mesiaci po ktorom schváli zmenu Zastupiteľstvo BSK.
A.2. v prípade, že materiál v zmysle bodu A1 tohto uznesenia nebude v rovnakom znení
schválený Zastupiteľstvom BSK najneskôr do 90 dní od schválenia tohto uznesenia, stráca
toto uznesenie platnosť.
Hlasovanie:

prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Stanovisko bolo prijaté.
K bodu 8
Rôzne.
V tomto bode neboli prezentované žiadne podnety ani pripomienky.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Zapísal: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave, 15.06.2015

nehlasoval: 0

