
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ 
zo dňa  15. 03. 2016 

 
 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 18:20 h. v miestnosti č. 103 v budove Novej radnice. 
 
Prítomní: JUDr. Mgr. Jozef Uhler, Ing. Katarína Augustinič, Ing. arch. Branislav Kaliský, Ing, Mgr. Radoslav 
Olekšák, Ing. Peter Hrapko, MUDr. Iveta Plšeková, Ing. Milan Donoval, plk. Ing. Ivan Lechner, Ing. Peter 
Sádovský, Ing. Jarmila Tvrdá, Ing. Jozef Moravčík,  
 
                  
Ospravedlnili sa: Mgr. Ján Bôcik, Ing. Vladimír Bajan, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Mgr. Peter 
Netri, Ing. Bronislav Weigl, 
 
Neprítomní:  - 
 
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie JUDr. Mgr. Jozef Uhler. Na začiatku zasadania bolo hlasované 
o programe rokovania. 
 
Program rokovania komisie: 
 
01.  Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy. 
02.  Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných dokumentov 
       rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch hlavného mesta SR Bratislavy. 
03.  Návrh dodatku k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej    
       republiky Bratislavy. 
04.  Oprava Kremeľskej ulice a Hradnej ulice v MČ Bratislava – Devín. 
05.  Rôzne. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 11           za: 11        proti: 0      zdržal sa: 0            nehlasoval: 0 
 
Program komisie bol odsúhlasený. 
 
 
K bodu 1 
Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy. 
 

Materiál uviedla RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov, Ing. Monika 
Orthová, odborná referentka, Michal Lazor a Petr Šenk zo spoločnosti Centrum dopravního výzkumu Brno. 
Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
a) berie na vedomie 
 
predložený materiál „Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy.“ 
 
Hlasovanie:     prítomní: 11         za: 9         proti: 0     zdržal sa: 2          nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
b) odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
 
schváliť predložený materiál „Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy, Analytická časť a Návrhová 
časť – zhrnutie“ s pripomienkami. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 11         za: 6         proti: 0     zdržal sa: 5         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 



K bodu 2 
Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných dokumentov rozvoja 
mesta a na územnoplánovacích procesoch hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Materiál uviedla externá spolupracovníčka hlavnej architektky Ing. arch. Eva Balašová. Po skončení 
prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
   
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
odporúča 
 
mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený materiál „Pravidlá participácie verejnosti pri príprave 
strategických a koncepčných dokumentov rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch hlavného 
mesta SR Bratislavy“. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 10         za: 9         proti: 0     zdržal sa: 1          nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
K bodu 3 
Návrh dodatku k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 
 
 Materiál uviedol p. JUDr. Milan Vetrák, poslanec MsZ. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie 
bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
 
schváliť predložený materiál „Návrh dodatku k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy.“ a uprednostniť alternatívu B uvedenú v predloženom materiáli. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9         za: 7        proti: 0     zdržal sa: 2         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
K bodu 4 
Oprava Kremeľskej ulice a Hradnej ulice v MČ Bratislava – Devín. 
 

Materiál uviedla Ing. Jarmila Tvrdá, poslankyňa MsZ. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie 
bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní  
 
odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
 
schváliť opravu Kremeľskej ulice a Hradnej ulice, po posúdení nevyhnutnosti a rozsahu opráv oddelením 
správy komunikácií magistrátu. 
 
Hlasovanie:     prítomní: 9         za: 7        proti: 0     zdržal sa: 2         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 



K bodu 5 
Rôzne 
 

Na základe bodu 4 požiadali členovia KDIS o hlasovanie o nasledovnom uznesení: 

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ na základe prerokovaného bodu č. 4 

žiada  

oddelenie správy komunikácií magistrátu o zaslanie harmonogramu plánovaných opráv komunikácií v roku 
2016 s vyčíslením predpokladaných nákladov a uvedením mestskej časti pre jednotlivé úseky. 

 
Hlasovanie:     prítomní: 9         za: 9        proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 

  

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ prerokovala žiadosť Občianskeho združenia 
Vrakuňa 2572. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia: 

 

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ 

žiada  

primátora hl.m. SR Bratislavy o urýchlenú súčinnosť s Občianskym združením Vrakuňa 2572 za účelom 
riešenia preložky cesty II/572 v MČ Vranuňa. 

 
Hlasovanie:     prítomní: 9         za: 9        proti: 0     zdržal sa: 0         nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 

 

          V rámci diskusie požiadal Ing. Peter Sádovský, člen KDIS pani námestníčku primátora MUDr. Ivetu 
Plšekovú o zistenie stavu zverenia zastávkových priestorov na Bajkalskej ulici pred stavbou III Veže. 

 
 
 
 
 
 
                                                                        JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r. 

              predseda komisie 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Peter Strnád 
              tajomník komisie                                                                         
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 15.03.2016                


