
                                  
 

Plán činnosti KDIS v období  február – december 2015 
 
 
 
 
Rokovacia miestnosť: Primaciálny palác, zasadačka č.107, 1. poschodie,  
Začiatok rokovania: 15.00h 
 
 
 

Zber  
materiálu 

Zasadnutie 
komisie 

Témy Spracovatelia 

Nosný systém MHD I. etapa Šafárikovo nám. – Bosákova - informácia HDI 05.02.2015 16.02.2015 
Voľba členov komisie - neposlancov KDIS 

Nosný systém MHD I. etapa Šafárikovo nám. – Bosákova - informácia HDI 
Stav príprav budovania a ďalšieho rozvoja cyklistických trás na území Bratislavy  STARZ 
Plán realizácie dopravných stavieb na území Bratislavy v roku 2015 –  informácia GIB 

 
 

05.03.2015 

 
 

16.03.2015 

Realizácia projektu elektronizácie verejnej správy na magistráte - informácia OIT 
Nosný systém MHD I. etapa Šafárikovo nám. – Bosákova - informácia HDI 
Informácia o stave riešenia parkovacej politiky v Bratislave HDI 
Časový harmonogram opráv komunikácií na území Bratislavy  v roku 2015 OSK 

 
 

09.04.2015 

 
 

20.04.2015 

Plán rekonštrukcií a opráv električkových a trolejbusových tratí v Bratislave v roku 2015 DPB - UDC 

Nosný systém MHD I. etapa Šafárikovo nám. – Bosákova - informácia HDI 
Vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne 2014/2015 OSK 

 
06.05.2015 

 
 18.05.2015 

Vyhodnotenie dopravnej nehodovosti na území Bratislavy  za rok 2014 – informácia KDI 
Nosný systém MHD I. etapa Šafárikovo nám. – Bosákova - informácia HDI 
Bratislavská integrovaná doprava – aktuálny stav príprav BID 

 
04.06.2015 

 
15.06.2015 

Rozvoj električkových a trolejbusových tratí na území mesta - informácia DPB - UPaT 

Nosný systém MHD I. etapa Šafárikovo nám. – Bosákova - informácia HDI  
03.09.2015 

 
14.09.2015 Súčasný stav a  rozvoj informatizácie života v Bratislave a na magistráte (internet, 

GIS, on-line aplikácie) 
OIT 

Nosný systém MHD I. etapa Šafárikovo nám. – Bosákova - informácia HDI 

Príprava zimnej údržby 2015/2016 OSK 

 
01.10.2015 

 
12.10.2015 

Stav preferencie MHD v Bratislave – informácia ODI 

Nosný systém MHD I. etapa Šafárikovo nám. – Bosákova - informácia HDI 
Návrh rozpočtu a podnikateľského plánu DPB, a.s. DPB 
Návrh rozpočtu GIB GIB 
Návrh rozpočtu OSK OSK 
Návrh rozpočtu BID BID 

 
 
 

29.10.2015 

 
 
 

09.11.2015 

Návrh rozpočtu METRO METRO 
Nosný systém MHD I. etapa Šafárikovo nám. – Bosákova - informácia HDI 26.11.2015 07.12.2015 
Návrh rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy na rok 2016 FIN 

 
 
 
OSK – oddelenie správy komunikácií magistrátu                       DPB – UPaT – Dopravný podnik, úsek prevádzky a techniky  
GIB – Generálny investor Bratislavy                                          DPB – UDC – Dopravný podnik, úsek dopravnej cesty 
KDI – Krajský dopravný inšpektorát                                          OIT – oddelenie informačných technológií magistrátu                                    
BID – Bratislavská integrovaná doprava, a .s.        ODI – oddelenie dopravného inžinierstva magistrátu 
STARZ – Správa telovýchovných a rekreačných zariadení        HDI – hlavný dopravný inžinier 
FIN – finančné oddelenie magistrátu                                            
METRO –  Metro Bratislava, a.s. 
 
 
Pokyny a upozornenia na druhej strane 
 



 
 
Pokyny a upozornenia: 
 
Žiadame spracovateľov materiálov, aby príslušné materiály vyhotovili v 5-tich exemplároch 
a doručili ich tajomníkovi Komisie dopravy a informačných systémov MsZ, Ing. Petrovi 
Strnádovi – magistrát, 3. posch., č.d. 302, tel. č. 59 356 414, alebo na sekretariát oddelenia 
koordinácie dopravných systémov, 3. posch., č.d. 308, tel. č. 59 356 260, najneskôr v uvedený 
dátum zberu z dôvodu včasnej expedície. 
 
Konzultácie k jednotlivým materiálom sú možné u predsedu komisie Mgr. Jozefa Uhlera 
tel. č. 0905 617 305 
 
Do programu rokovania komisie dopravy a inf. systémov budú podľa potreby zaraďované 
aj materiály predkladané do MsR a MsZ. 
 
Pozvánky s programom rokovania komisie dopravy a inf. systémov sú zverejnené  
na oficiálnych stránkach hlavného mesta www.bratislava.sk 
 
V prípade zmeny termínu zasadania komisie bude náhradný termín včas oznámený. 
 
Pozvánky s aktuálnym programom budú mať doručené: 
 
• primátor 
• riaditeľ magistrátu  
• členovia komisie 
• predkladatelia a spracovatelia materiálov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
                                                                                                              predseda komisie 
 
 
 
 
 
Za správnosť: 
Ing. Peter Strnád 
tajomník komisie 


