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KOMISIA DOPRAVY
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov



Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Komisie dopravy konaného dňa

14.02.2019



PRÍTOMNÍ
OSPRAVEDLNENÍ
NEPRÍTOMNÍ
ČLENOVIA  DK
Herceg Peter, Mgr.
x
x

Biháryová Michaela, JUDr.
x
x

Ďurajková Monika, Ing.
x
x

Kurhajcová Petra, Ing.
x
x

Mačuha Maroš, Mgr. Phd.
x
x

Méheš Matúš, JUDr.
x
x

Strapák Peter, Ing.
x
x

x
x
x
HOSTIA
Patoprstý Martin, Ing.
zástupca starostu

Lehotayová Alena, Ing.
vedúca ekonomického odboru

Szökeová Aklexandra, Mgr.
vedúca územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy


Koláčková Vladimíra, Ing.
tajomníčka komisie dopravy 
pracovníčka referátu regionálneho rozvoja a dopravy












P R O G R A M:
č.
NÁZOV PRÍSPEVKU
PREDKLADATEĽ
1.
Otvorenie
Mgr. Peter Herceg
2.
Predstavenie činností a rozpracovaných úloh Komisie dopravy z minulého volebného obdobia
Ing. Peter Hrapko
3.
Voľba podpredsedu komisie dopravy
Mgr. Peter Herceg
4.
Rokovací poriadok komisie dopravy
Mgr. Peter Herceg
5.
Návrh harmonogramu rokovaní komisie dopravy na rok 2019
Mgr. Peter Herceg
6.
Schválenie zásobníka komunikácií a chodníkov pre opravy 2019 a jeho dopĺňanie počas roka – ako podklad schvaľovaný v rozpočte (návrhy sú v textovej časti rozpočtu na stranách 12 a 16)
Mgr. Alexandra Szökeová
7.
Stanovisko ku rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019 (elektronický rozpočet: http://www.ruzinov.sk/data/MedialLibrary/1/19405/navrh-rozpoctu.pdf ) 

8-
Vytipovanie lokalít na operatívne vybudovanie parkovacích miest (nevyužité  a zanedbané betónové plochy na sídliskách, vhodné na vybudovanie parkovacích miest)
Mgr. Peter Herceg
9.
Rezidenčné garážové domy a parkoviská – stratégia budovania
Mgr. Peter Herceg
10.
Príprava verejnej výzvy na prihlásenie občanov za členov komisie dopravy z radov občanov
Mgr. Peter Herceg
11.
Vytýčenie cieľov a agendy pre marcovú komisiu dopravy
Mgr. Peter Herceg



*
PODNETY OBČANOV A POSLANCOV

a)
ĎATELINOVÁ 1-9: Žiadosť o zakreslenie vodorovného dopravného     
značenia
podnety občanov
b)
PÁLENISKO: Žiadosť o doplnenie zastávky MHD
podnety občanov
c)
KAŠTIEĽSKA (Prievoz): Kontrola rýchlosti a obmedzenie tranzitu 
podnety občanov
d)
OC HELIOS (Štrkovec): Jazdenie po verejnej zeleni – zásobovanie trhoviska pri OC a v jeho okolí
podnety občanov
e)
NA PIESKU – MLYNSKÉ LUHY – EXNÁROVA: Riešenie dopravnej situácie, štúdia systematického riešenia (VO Prievoz/Pošeň)
podnety občanov a poslancov
f)
EXNÁROVA východ -  urbanistická štúdia – dopravné riešenie (Pošeň), ak nebudú podklady, presun najneskôr na marcovú Komisiu dopravy
podnety poslancov

* v prípade nedostatku času budú podnety občanov presunuté na najbližšiu komisiu dopravy








K bodu č. 1

Otvorenie   (Mgr. Peter Herceg)

	Predseda komisie Mgr. Peter Hrceg privítal prítomných členov komisie a hostí a oboznámil ich s predloženým programom Komisie dopravy, ktorý si mohli vopred preštudovať. Nakoľko išlo o 1. zasadnutie novovzniknutej Komisie dopravy všetci sa navzájom predstavili a popriali si úspešnú spoluprácu. 

	Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti Ing. Lehotayovej, za súhlasu ostatných členov presunul predseda Komisie dopravy  bod č. 7: Stanovisko ku rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Ružinov na druhé miesto v poradí naplánového programu.


K bodu č. 7

Stanovisko ku rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019  (Mgr.Peter Herceg)

	Ing. Lehotayová oboznámila všetkých prítomných s rozsahom zatiaľ provizorného rozpočtu, pričom situácia sa vyvíja pozitívne, nakoľko do rozpočtu pribudne finančný preplatok z rozvoja výstavby. Z tohto dôvodu je možné bežné výdavky navýšiť o 1,2 mil. €. Do 30.06.2019 budú poslanci informovaní o stave všetkých investícií. 

	Komisia dopravy bude na marcovom zasadnutí navrhovať všetky konkrétne rekonštrukcie komunikácií a chodníkov v roku 2019. V máji bude schválený záverečný účet a v júni prebehne úprava rozpočtu.

	Uznesenie: Komisia dopravy berie na vedomie rozpočet a odporúča ho schváliť.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA 
7
7
0
0

Biháryová, Ďurajková,Kurhajcová, Herceg,  Mačuha,  Méheš, Strapák


PRIJATIE NÁVRHU
prijatý


K bodu č. 2 

Predstavenie činností a rozpracovaných úloh Komisie dopravy z minulého volebného obdobia   (Ing. Peter Hrapko)

	Ing. Hrapko, bývalý predseda Komisie dopravy, predstavil doterajšiu činnosť Komisie dopravy, ktorá vznikla len v roku 2018 a jej hlavné zameranie na parkovaciu politiku. Na poslednej komisii boli predstavené všetky parkovacie prieskumy.

	Hlavným a špeciálnym problémom Mestskej časti Bratislava-Ružinov je problematika vnútroblokov, kde je v prvom rade potrebné riešiť nezrovnalosti so zákonom a s majetkovým vysporiadaním pozemkov. Zmena zákona však neprešla. 

	Následne členovia Komisie dopravy diskutovali o integrovanej doprave v Bratislave, podchodom pod železničnou trasou medzi ulicou Vladimíra Clementisa a Trnávkou, o UNS Prievoz, Ružinovskej električke v smere na Vrakuňu a o záchytných parkoviskách.







K bodu č. 3

Voľba podpredsedu komisie dopravy   (Mgr. Peter Herceg)

	Nakoľko členovia Komisie dopravy nedosiahli dohodu o kandidátovi na post podpredsedu Komisie dopravy, rozhodli sa, že bod č.3 bude stiahnutý z rokovania a ten sa presunie na marcové zasadanie.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA 
7
6
1
0

Biháryová, Kurhajcová, Herceg,  Mačuha,  Méheš, Strapák
Ďurajková

PRIJATIE NÁVRHU
prijatý


K bodu č. 4

Rokovací poriadok komisie dopravy   (Mgr. Peter Herceg)

Bod č. 4 bol vypustený a presunutý na marcové rokovanie.

PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA 
7
7
0
0

Biháryová, Ďurajková,Kurhajcová, Herceg,  Mačuha,  Méheš, Strapák


PRIJATIE NÁVRHU
prijatý



K bodu č. 5

Návrh harmonogramu rokovaní komisie dopravy na rok 2019   (Mgr. Peter Herceg)

	Zatiaľ bol harmonogram rokovaní Komisie dopravy schválený len na 1. polrok 2019 a to na nasledujúce termíny:
12. marec 2019
16. apríl 2019
18. jún 2019. 

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA 
7
7
0
0

Biháryová, Ďurajková,Kurhajcová, Herceg,  Mačuha,  Méheš, Strapák


PRIJATIE NÁVRHU
prijatý


K bodu č. 6

Schválenie zásobníka komunikácií a chodníkov pre opravy 2019 a jeho dopĺňanie počas 
roka – ako podklad schvaľovaný v rozpočte   (Mgr. Alexandra Szökeová)

	Mgr. Szökeová  oboznámila  všetkých  prítomných   so  zásobníkom   rekonštrukcií  komunikácií III. a IV. triedy  na  rok  2019,  ktorých  správcom  je  mestská  časť  Bratislava-Ružinov.  Do hárku (zásobníka) sa vpisujú komunikácie a chodníky podľa potreby rekonštrukcie, potom sa vypracuje projektová dokumentácia (PD) a vysúťaží sa zhotoviteľ. V zásobníku je zaznamenané, či sa mení iba povrchová vrstva alebo celá nosná skladba komunikácie. 

Uznesenie: Jednotlivé komunikácie a chodníky sa budú na realizáciu vyberať spravodlivo podľa  lokalít a nutnosti rekonštrukcie.
- Vypracuje sa pasport stavu a na jeho základe dlhodobý plán rekonštrukcie.
- Schvaľovanie  zásobníka členovia komisie presunuli na marcové zasadnutie.
- Dohodne sa systém zverejňovania na stránke mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Hlasovanie:


K bodu č. 8

Vytipovanie lokalít na operatívne vybudovanie parkovacích miest   (Mg. Peter Herceg)

	Členovia si dali za úlohu prípravu a vytipovanie miest a lokalít na parkovanie do 16. apríla 2019, pričom najpodstatnejšou podmienkou je majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, vyhľadanie lokalít s možnosťou dobudovania malých nevyužívaných plôch na parkovanie s ohľadom na zeleň a životné prostredie a dobudovanie parkovísk pomocou dopravného značenia.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA 
7
7
0
0

Biháryová, Ďurajková,Kurhajcová, Herceg,  Mačuha,  Méheš, Strapák


PRIJATIE NÁVRHU
prijatý


K bodu č. 9

Rezidenčné garážové domy a parkoviská – stratégia budovania   (Mgr. Peter Herceg)

		Mgr. Alexandra Szökeová prepošle všetkým členom Komisie dopravy už jedtvujúce podklady pre vytipované miesta na vybudovanie rezidenčných garážových domov a parkovacích miest.
Bod. č. 9 je len informatívny.


K bodu č. 10

Príprava verejnej výzvy na prihlásenie občanov za členov komisie dopravy z radov občanov (Mgr. Peter Herceg)

	Komisia dopravy žiada miestny úrad o zverejnenie výzvy na obsadenie členov komisie dopravy v zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení z radov občanov, kde hlavnými podmienkami budú:
- vzdelanie,
- prax,
- odbornosť v oblasti dopravy

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA 
7
7
0
0

Biháryová, Ďurajková,Kurhajcová, Herceg,  Mačuha,  Méheš, Strapák


PRIJATIE NÁVRHU
prijatý
	


K bodu č. 11

Vytýčenie cieľov a agendy pre marcovú komisiu dopravy  (Mgr. Peter Herceg)

	Komisia dopravy presunual tento bod na marcové zasadnutie a navrhuje, aby sa tohto zasadnutia zúčastnil aj dopravný inžinier Mestskej časti Bratislava-Ružinov.
 	


Všetky príspevky a podnety poslancov a obyvateľov sa presúvajú na marcové zasadnutie.







                                                                            ________________________________
                                                                                              Mgr. Peter Herceg, v.r.
                                                                                                                                                Predseda komisie dopravy
Zapísala:
Ing. Vladimíra Koláčková
Referát regionálneho rozvoja a dopravy
Telefón:   02 / 48 284 421
Mobil:      0910 915 047
E-mail:     vladimíra.kolackova@ruzinov.sk


