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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 


06.08.2019


Hlasovali:     
                         Poslanci:
Herceg Peter, Mgr.
predseda komisie


Ďurajková Monika, Ing.
člen komisie  	
Kurhajcová Petra, Ing.
člen komisie 	
Strapák Peter, Ing.
člen komisie



                             Za občanov:
Kollár Dan
člen komisie - občan




                             Naprítomní členovia KD:
Biháryová Michaela, JUDr.
ospravedlnená - MD
Mačuha Maroš, Mgr.
ospravedlnený



Méheš Matúš, JUDr.


ospravedlnený
Košinár Vladimír – za občanov
ospravedlnený


Program:


NÁZOV PRÍSPEVKU
PREDKLADATEĽ

1.
Otvorenie
Mgr. Peter Herceg

2.
Úprava rokovacieho poriadku komisie dopravy – doplnenie možnosti hlasovať „per rollam“ (písomne mailom v prípade nemožnosti zvolať zasadnutie komisie).
Mgr. Peter Herceg

3.
Týždeň mobility – Uzatvorenie ulíc – návrhy poslancov.
Magistrát hl.m. Bratislavy
Mgr. Peter Herceg

4.
Týždeň mobility – Detská dopravná výchova v Ružinove – plánované cykloaktivity Miestneho úradu Bratislava-Ružinov v septembri.

Magistrát hl.m. Bratislavy
Mgr. Peter Herceg

5.
Prima Park 1 – kolaudačná podmienka: odbočovací pruh do Jašíkovej ulice – zmena za opravu chodníka a cyklotrasu.
Magistrát hl.m. Bratislavy
Mgr. Peter Herceg

6.
Jednosmerky a dvojsmerky pre bicykle pre Prievoz
občan Knazek
poslankyňa Ďurajková

7.
Zriadenie priechodov pre chodcov v Prievoze - návrhy
poslankyňa Ďurajková
K bodu č. 1

Otvorenie   Mgr. Peter Herceg

	Predseda komisie Mgr. Peter Herceg privítal prítomných členov komisie a hostí a oboznámil ich s predloženým programom Komisie dopravy, ktorý si mohli vopred preštudovať. Nakoľko na zasadnutie Komisie dopravy navrhla Mgr. Alexandra Szökeová predstaviť nového vedúceho Investičného oddelenia a doplnili sa body programu a ich postupnosť, predseda Komisie dopravy Mgr. Peter Herceg navrhol z tohto dôvodu prispôsobiť už uvedený program.

Členovia KD  úpravu programu podporili a odporučili ju prijať.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA HLASOVANIA
NEHLASOVAL
Herceg, Ďurajková,
Kurhajcová, Kollár, Strapák
Herceg, Ďurajková,
Kurhajcová, Kollár, Strapák
0
0
0
PRIJATIE NÁVRHU
prijatý

	V zmysle novej organizačnej štruktúry bude vytvorené samostatné Investičné oddelenie, ktorého vedúcim bude Ing. Vladimír Gašperák.

	Zásrtupkyňa firmy LILUM, s.r.o., so sídlom Strojárenská 1C, 917 01 Trnava p. Darina Marunová predstavila prítomným projekt bytového domu a s ním dobudovania príslušného chodníka pozdĺž celého bytového domu. S dobudovaním chodníka však vznikli  problémy, nakoľko pozemok reg. E parc. č. 721/928 (LV 8209), na ktorom má byť chodník vybudovaný, je evidovaný na vlastníka neb. Anna Gurová, rod. Műllnerová, zomr. 06.01.1985 a dodnes neprebehlo dodatočné konanie o dedičstve a úprave práv k uvedenému pozemku. Nakoľko sa nejedná o verejnoprospešnú stavbu, v uvedenej veci je potrebné dodatočne vykonať dedičské konanie resp. vysporiadať vzťah ku pozemku a z tohto dôvodu nie je možné dodržať termín realizácie ku práve prebiehajúcej kolaudácii stavby LILIUM. 

Uznesenie:
KD súhlasí s kolaudáciou investičného zámeru Lilium za podmienky uzavretia zmluvnej dohody medzi stavebníkom a MČ Bratislava Ružinov o dobudovaní opraveného chodníka stavebníkom na parcele reg. E č. 721/928 k.ú. Ružinov o šírke 3m ako pokračujúceho chodníka dnes už vybudovanej časti pred investičným zámerom do 1 roka..

Členovia KD  návrh  podporili a odporučili ho prijať.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA HLASOVANIA
NEHLASOVAL
Herceg, Ďurajková,
Kurhajcová, Kollár, Strapák
Herceg, Ďurajková,
Kurhajcová, Kollár, Strapák
0
0
0
PRIJATIE NÁVRHU
prijatý



K bodu č. 2

Úprava rokovacieho poriadku komisie dopravy – doplnenie možnosti hlasovať „per rollam“ (písomne mailom v prípade nemožnosti zvolať zasadnutie komisie).

Predkladateľ:  PhDr. Peter Herceg


Uznesenie:
Komisia dopravy schvaľuje doplnenie rokovacieho poriadku v článku 9 Rozhodnutia (uznesenia) komisie o nový odstavec 5:


Čl. 9
Rozhodnutia (uznesenia) komisie
 
Pokiaľ nie je možné zvolať zasadnutie komisie dopravy a komisia má zaujať stanovisko ku materiálu, je možné hlasovať "per rollam" - teda emailom - pričom predseda komisie formuluje návrh uznesenia a každý člen komisie emailom adresovaným predsedovi a tajomníkovi komisie vyjadrí svoje stanovisko vo forme: ZA - PROTI - ZDRŽAL SA. Predseda komisia ponechá dostatočný čas na oboznámenie sa s materiálom a hlasovanie, minimálne 2 pracovné dni. 
Rozhodnutie /uznesenie/ komisie v prípade hlasovania "per rollam" je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie, pričom za prítomných sa považujú všetci členovia komisie, a nehlasovanie sa považuje za zdržanie sa hlasovania. 

Z hlasovania per rollam sa vyhotoví a zverejní samostatná zápisnica.

Členovia KD úpravu rokovacieho poriadku podporili a odporúčili ju prijať.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA HLASOVANIA
NEHLASOVAL
Herceg, Ďurajková,
Kurhajcová, Kollár, Strapák
Herceg, Ďurajková,
Kurhajcová, Kollár, Strapák
0
0
0
PRIJATIE NÁVRHU
prijatý


K bodu č. 3

Týždeň mobility – Uzatvorenie ulíc – návrhy poslancov.

Predkladateľ:  Magistrát hl.m. Bratislavy, Mgr. Peter Herceg

Poslanci navrhli nasledovné komunikácie:
- Na piesku smerom na Vrakuňu – za železníčným priecestím smerom na Vrakuňu (poslankyňa JUDr. Michaela Biháryová),
- Ľanová od popri Parku A. Hlinku medzi východným a západným napojením Astrovej ulice (paralelne s bytovým domom Astrová 46-56 (poslankyňa JUDr. Michaela Biháryová),
- Mlynské nivy od Hraničnej po Bajkalskú (poslankyňa Ing. Monika Ďurajková),
- Jašíkova – zaslepenie v krátkom úseku v mieste križovatky s Obilnou resp. Andreja Mráza za zachovania úplnej dorpavnej obslužnosti (poslanec Mgr. Peter Herceg),
- Kostlivého – zaslepenie v krátkom úseku pri napojení na Albrechtovu za zachovania úplnej dorpavnej obslužnosti (poslanec Mgr. Peter Herceg),
- Košická od Gemerskej po Dulovo námestie - v polovičnom profile východné jazdné pruhy – s možnosťou presmerovania obojsmernej dopravy a MHD do západných jazdných pruhov (člen komisie Dan Kollár).

Uznesenie:
Komisia dopravy navrhuje Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy preveriť možnosť uzavretia častí vyššie uvedených komunikácií v rámci Európskeho týždňa mobility a žiada Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy o zabezpečenie propagácie, vypracovanie všetkých projektov organizácie dopravy (POD), vyznačenie obchádzkových trás, zabezpečenie prenosného dopravného značenia, náhradného vyhradeného parkovania a v dostatočnom predstihu oboznámenia občanov, ktorých sa obmedzenie týka.  

Členovia KD  návrh podporili a odporúčili ho prijať.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA HLASOVANIA
NEHLASOVAL
Herceg, Ďurajková,
Kurhajcová, Kollár, Strapák
Herceg, Ďurajková,
Kurhajcová, Kollár, Strapák
0
0
0
PRIJATIE NÁVRHU
prijatý


K bodu č. 4

Európsky týždeň mobility – Detská dopravná výchova v Ružinove – plánované cykloaktivity Miestneho úradu Bratislava-Ružinov v septembri.

Predkladateľ:  Magistrát hl.m. Bratislavy, Mgr. Peter Herceg

	Na návrh pilotnej akcie detskej dopravnej výchovy v Ružinove zareagovali riaditeľky základných škôl Kuliškova a Ružová dolina. 

	18.09.2019 (streda) prebehne na ZŠ Ružová dolina pilotná akcia detskej dopravnej výchovy v Ružinove, na ktorej sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva dopravy a Miestneho úradu Bratislava-Ružinov. Na škole budú osadené stojany na bicykle, kolobežky a servisné stojany. Pred školou bude osadená rýchlostná tabuľa „30“, obnovené vodorovné dopravné značenie a zrealizované podfarbené priechody pre chodcov. 
	
	Bude zriadených 8 stanovíšť, kde sa budú deti môcť oboznámiť s rôznymi situáciami ako účastníci v doprave (prvá pomoc, servis bicykla...). Pozvaní budú všetci riaditelia ZŠ v Ružinove.

Uznesenie: 
Členovia KD vítajú aktivity na podporu a propagáciy cyklodopravy a odporúčajú ich realizovať.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA HLASOVANIA
NEHLASOVAL
Herceg, Ďurajková,
Kurhajcová, Kollár, Strapák
Herceg, Ďurajková,
Kurhajcová, Kollár, Strapák
0
0
0
PRIJATIE NÁVRHU
prijatý


K bodu č. 5

Prima Park 1 – kolaudačná podmienka: odbočovací pruh do Jašíkovej ulice – zmena za opravu chodníka a cyklotrasu..

Predkladateľ:  Magistrát hl.m. Bratislavy, Mgr. Peter Herceg

Uznesenie: 
Komisia dopravy akceptuje požiadavku investora investičného zámeru Prima Park 1 - Cresco Ružinov a.s. a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy o vypustení kolaudačnej podmienky vybudovania pravého odbočovacieho pruhu z Ružinovskej ulice do Jašíkovej ulice, za podmienky uzavretia dohody medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a investorom o jeho podieľaní sa na oprave chodníka a vybudovaní segregovaného cyklochodníka na južnej strane Ružinovskej ulice v úseku od Tomášikovej po Jašíkovu ulicu.

Členovia KD  návrh podporili a odporúčajú ho prijať.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA HLASOVANIA
NEHLASOVAL
Herceg, Ďurajková,
Kurhajcová, Kollár, Strapák
Herceg, Ďurajková,
Kurhajcová, Kollár, Strapák
0
0
0
PRIJATIE NÁVRHU
prijatý


K bodu č. 6

Jednosmerky a dvojsmerky pre bicykle pre Prievoz 

Predkladateľ:   občan Knazek, poslankyňa Ďurajková

Poslanci navrhli nasledovné komunikácie na umožnernie vjazdu cyklistom aj v protismere:
- Sinokvetná (poslankyňa Ing. Monika Ďurajková),
- Ružomberská (poslankyňa Ing. Monika Ďurajková),
- Kláštorská (poslankyňa Ing. Monika Ďurajková),
- Konopná (poslankyňa Ing. Monika Ďurajková),
- Rovná (poslankyňa Ing. Monika Ďurajková),
- Šťastná (poslankyňa Ing. Monika Ďurajková),
- Ľaliová (poslankyňa Ing. Monika Ďurajková),
- Včelárska (poslankyňa Ing. Monika Ďurajková),
- Radničné námestie (poslankyňa Ing. Monika Ďurajková).

Uznesenie:
Komisia dopravy žiada Miestny úrad Bratislava-Ružinov a poslancov MČ o ďalšie návrhy ulíc, kde by sa dala obojsmerná premávka cyklistov na jednosmerných uliciach zrealizovať. Ďalej žiada Odbor Územného plánu a dopravy o vypracovanie zásobníka na jednosmerky a dvojsmerky a o vypracovaie POD pre vytypované úlice do 31.08.2019

Členovia KD  návrh podporili a odporúčili ho prijať.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA HLASOVANIA
NEHLASOVAL
Herceg, Ďurajková,
Kurhajcová, Kollár, Strapák
Herceg, Ďurajková,
Kurhajcová, Kollár, Strapák
0
0
0
PRIJATIE NÁVRHU
prijatý


K bodu č. 7

Zriadenie priechodov pre chodcov

Predkladateľ:   poslankyňa Ďurajková

Predbežný návrh:
- Mierová 3x
- Kaštieľska
- Šťastná

Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča urýchlene vybudovať priechody pre chodcov na navcrhovaných kominukáciách, resp. požiadať o vybudovanie Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v prípade komunikácií v správe magistrátu.

Členovia KD  návrh podporili a odporúčili ho prijať.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ
HLASOVALI  ZA
HLASOVALI  PROTI
ZDRŽALI SA HLASOVANIA
NEHLASOVAL
Herceg, Ďurajková,
Kurhajcová, Kollár, Strapák
Herceg, Ďurajková,
Kurhajcová, Kollár, Strapák
0
0
0
PRIJATIE NÁVRHU
prijatý



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






