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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

12.03.2019



         Začiatok:: 14:00 hod.                                                                             ukončenie:  17:15 hod.

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

Biháryová Michaela, JUDr.
x
x

Méheš Matúš, JUDr.
x
x

Ďurajková Monika, Ing.
x
x

Kurhajcová Petra, Ing.
x
x

Mačuha Maroš, Mgr. Phd.
x
x

Strapák Peter, Ing.
ospravedlnený
x

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

Illa Ladislav, Ing.
dopravný inžinier

Košnár Vladimír
občan


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.
Voľba podpredsedu komisie dopravy a rokovacieho poriadku
Mgr. Peter Herceg
3.
Rokovací poriadok komisie dopravy
Mgr. Peter Herceg
4.
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
5.
Vytipovanie lokalít na operatívne vybudovanie parkovacích miest (nevyužité  a zanedbané betónové plochy na sídliskách, vhodné na vybudovanie parkovacích miest)
Mgr. Peter Herceg
6.
Rezidenčné garážové domy a parkoviská – vytipovanie lokalít pre prípravu projektovej dokumentácie
Mgr. Peter Herceg
7.
Vytýčenie cieľov a agendy pre aprílovú komisiu dopravy
Mgr. Peter Herceg
8.
Príprava verejnej výzvy na prihlásenie občanov za členov komisie dopravy z radov občanov
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 bolo použitie projektora časovo obmedzené, komisia sa rozhodla usporiadať jednotlivé body programu podľa tejto skutočnosti, čo aj odhlasovala.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA 
NEPRÍTOMNÍ
5
5
0
0
2

Biháryová, Herceg,  Ďurajková, Mačuha,  Méheš


Strapák, Kurhajcová
PRIJATIE NÁVRHU
prijatý



K bodu č. 2

Voľba podpredsedu komisie dopravy  (Mgr. Peter Herceg)

	Do voľby podpredsedu Komisie dopravy boli navrhnutí 2 kandidáti: JUDr. Matúš Méheš a Ing. Peter Strapák

JUDr. Matúš Méheš
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA 
NEPRÍTOMNÍ
6
4
2
0
1

Biháryová, Mačuha, Méheš, Kurhajcová

Ďurajková, Herceg

Strapák
PRIJATIE NÁVRHU
prijatý

Ing. Peter Strapák
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA 
NEPRÍTOMNÍ
6
2
3
1
1

Ďurajková, Herceg
Biháryová, 
Méheš, Kurhajcová

Mačuha
Strapák
PRIJATIE NÁVRHU
neprijatý

Po hlasovaní bol za podpredsedu Komisie dopravy zvolený JUDr. Matúš Méheš.

K bodu č. 3

Schválenie rokovacieho poriadku  (Mgr. Peter Herceg)

	Členovia Komisie dopravy v rámci zmien a úprav v rokovacom poriadku schválili jedného podpredsedu Komisie  dopravy a rozhodli, že  rokovania Komisie dopravy budú verejné okrem bodov, ktoré určia ako neverejné. 

Samostatne sa hlasovalo za návrh možnosti živého vysielania resp. zaznamenávania zo zasadaní komisie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA 
NEPRÍTOMNÍ
6
2
4
0
1

Ďurajková, Herceg
Biháryová, Mačuha
Méheš, Kurhajcová


Strapák
PRIJATIE NÁVRHU
neprijatý

 Hlasovanie za celé znenie upraveného rokovacieho poriadku:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA 
NEPRÍTOMNÍ
6
6
0
0
1

Biháryová, Herceg,
Ďurajková, Mačuha, Méheš, Kurhajcová  


Strapák, 
PRIJATIE NÁVRHU
prijatý

K bodu č. 4

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)

	So zásobníkom komunikácií a chodníkov pre opravy na rok 2019 boli členovia Komisie dopravy oboznámení už na februárovom zasadnutí. 

	Po prejdení celého zoznamu zásobníka boli po uvážení urobené následné úpravy. Zo zásobníka bola odstránená rekonštrukcia komunikácie a chodníka na Kuliškovej ulici  (keďže sa bude participatívnym spôsobom pripravovať rozsiahlejší projekt pre celú ulicu od fasády po fasádu) a pridaná rekonštrukcia  komunikácie a chodníka na Čečinovej ulici.  Po schválení a vysúťažení Čečinovej ulice je potrebné túto skutočnosť zverejniť. Realizácia všetkých rekonštrukcií je aktuálna od 15.06.2019.	

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

Biháryová,Herceg,
Ďurajková,  Mačuha,  Méheš, Ku   Méheš, Kurhajcová


Strapák, 
PRIJATIE NÁVRHU
prijatý
	
K bodu č. 5

Vytipovanie lokalít na operatívne vybudovanie parkovacích miest (nevyužité  a zanedbané betónové plochy na sídliskách, vhodné na vybudovanie parkovacích miest)   
(Mgr. Peter Herceg)

	Za pomoci použitia projektora predstavil predseda Komisie dopravy Mgr. Peter Herceg možnosti lokalít na vybudovanie možných parkovacích miest, parkovacích plôch a viacpodlažných garážových domov bez opláštenia na Pošni.
	Členovia komisie si dali za úlohu do aprílového zasadnutia 16.04.2019 zozbierať zoznam malých plôch vo svojich volebných obvodoch, na ktorých by sa dali vybudovať parkovacie plochy s minimálnymi stavebnými úpravami. Tajomníčka Komisie dopravy všetkým členom komisie, vrátane ostatých poslancov dodá vypracovanú tabuľku, do ktorej budú môcť zapísať všetky potrebné údaje o navrhovaných plochách do 05.04.2019. 
	
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA 
NEPRÍTOMNÍ
5
5
0
0
2

Biháryová, Herceg, Ďurajková, Mačuha,  Méheš, 


Strapák, Kurhajcová  
PRIJATIE NÁVRHU
prijatý

	Dôležitou súčasťou tohto bodu je riešenie problematiky parkovania pred materskými školami (MŠ) a základnými školami (ZŠ). 

Návrh uznesenia: 
Komisia žiada miestny úrad o vypracovanie strategického materiálu dopravnej obslužnosti škôl (MŠ a ZŠ) v MČ Bratislava – Ružinov (vozenie detí, zásobovanie MŠ a ZŠ, odvoz odpadu).  
	
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA 
NEPRÍTOMNÍ
6
6
0
0
1

Biháryová,Herceg,
Ďurajková,  Mačuha,  Méheš, Kurhajcová  


Strapák, 
PRIJATIE NÁVRHU
prijatý


K bodu č. 6

Rezidenčné garážové domy a parkoviská – vytipovanie lokalít pre prípravu projektovej dokumentácie   (Mgr. Peter Herceg)

Návrh uznesenia: Komisia dopravy odporúča starostovi Mestskej časti Bratislava-Ružinov zvýšiť personálne kapacity úradu za účelom urýchleného a efektívneho budovania infraštrukturálnych stavieb. 

Komisia dopravy ďalej odporúča starostovi Mestskej časti Bratislava-Ružinov aby požiadal Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, aby vybrané plochy zveril do správy MČ Bratislava-Ružinov.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA 
NEPRÍTOMNÍ
5
5
0
0
2

Biháryová, Herceg,  Mačuha,  Méheš, Kurhajcová  


Strapák, Ďurajková
PRIJATIE NÁVRHU
prijatý


K bodu č. 7

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

Z podnetov občanov a poslancov sa body: 
c) Kaštieľska: Kontrola rýchlosti a obmedzenie tranzitu,
e) Na piesku – Mlynské luhy – Exnárova: Riešenie dopravnej situácie, 
f) Exnárova východ: urbanistická štúdia – dopravné riešenie 
presúvajú do aprílového zasadnutia Komisie dopravy.

Členovia Komisie dopravy si dali do budúceho stretnutia za úlohu zistiť podnety občanov ohľadom priechodov pre chodcov, dopravných zrkadiel a potreby dodatočného dopravného značenia.

Taktiež bude všetkým poslancom distribuovaná tabuľka pre zaradenie do zásobníka opráv komunikácií – ciest a chodníkov v správe MŠ Bratislava – Ružinov.	 

K bodu č. 8

Príprava verejnej výzvy na prihlásenie občanov za členov komisie dopravy z radov občanov
(Mgr. Peter Herceg)
Výzva bude zverejnená v čo najkratšom čase.
Viď príloha č. 1 tejto zápisnice

K bodu č. 9

Podnety občanov a poslancov    

Z podnetov občanov a poslancov nasledovné body:

a) Ďatelinová 1-9: 
Po prerokovaní so žiadateľkou pracovníkmi MÚ bola žiadosť o zakreslenie vodorovného dopravného značenia zamietnutá.

b) PÁLENISKO: 
Žiadosť o doplnenie/posun zástavky MHD v lokalite Pálenisko.
Komisia žiada Odbor územného plánu regionálneho rozvoja a dopravy o zabezpečenie projektovej dokumentácie na nasledujúce zasadanie komisie dopravy od zhotoviteľa D4/R7 na znovu vybudovanie zástavky MHD “Lúčna”.  

d) OC HELIOS (Štrkovec):
Občania sa sťažujú, že v okolí celého OC Helios automobily zásobovania jazdia po verejnej zeleni, ktorá leží na pozemkoch nezverených Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy Mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

Návrh uznesenia:
Komisia dopravy odporúča vedeniu Mestskej časti Bratislava-Ružinov aby žiadal Magistrát o zverenie týchto plôch Mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Komisia zároveň odporúča riešiť zabránenie prejazdov po zeleni vysádzaním živých plotov a ďalšími mechanickými zábranami (lavičky, kamene).

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA 
NEPRÍTOMNÍ
5
5
0
0
2

Biháryová, Herceg,  Mačuha,  Méheš, Kurhajcová  


Strapák, Ďurajková
PRIJATIE NÁVRHU
prijatý


e) KAŠTIEĽSKA (Prievoz): Kontrola rýchlosti a obmedzenie tranzitu
Komisia sa rozhodla bod prerokovať za prítomnosti navrhovateľky na budúcej komisii dopravy








                                                                            ________________________________
                                                                                              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

