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NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

berie na vedomie

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves.

INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH

1.  Interpelácia poslanca:  Mgr. Marcel Zajac
Predmet interpelácie: Informácia o podaní podnetu na prešetrenie porušenia ústavného
zákona
Vybavenie interpelácie:
Vážený pán poslanec,  komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov obdržala celkovo 6 podnetov na začatie konania v zmysle článku 9 ústavného
zákona  č.  357/2004  Z.z.  voči  poslankyni  Ing.  Ivete  Hanulíkovej.  Následne  predložila
miestnemu  zastupiteľstvu  stanovisko,  na  základe  ktorého  bolo  mestskej  časti  uznesením
uložené predložiť v danej veci všetky relevantné podklady a Ing. Hanulíková bola vyzvaná,
aby sa k obsahu podnetov vyjadrila. Predseda komisie Ing. Peter Lenč bol poverený v tejto
veci konať a zaslal Ing. Hanulíkovej predmetné podnety spolu s výzvou na vyjadrenie. Ing.
Hanulíková túto zásielku prevzala a k podnetom sa zatiaľ nevyjadrila.

2.  Interpelácia poslanca:  JUDr. Iva Lukačovičová
Predmet  interpelácie:  Odstránenie  vyhradených  parkovacích  miest  v parku  pred
domom na Púpavovej 28
Vybavenie interpelácie: 
Vážená pani poslankyňa,  na základe Vašej písomnej interpelácie,  podanej dňa 08.03.2016,
evidovanej  pod  číslom  4990/2016,  Vám  oznamujeme  nasledovné.  Tzv.  svojpomocné
parkovacie miesta na Púpavovej 28 sú v súčasnosti v zmysle pôvodných zmlúv predĺžené ako
riadne  vyhradené parkovacie  miesta v zmysle predmetných rozhodnutí o zabratí verejného
priestranstva  do  31.12.2016.  Nakoľko  lokalita  Púpavová  v danej  oblasti  je  ohľadom
parkovania najproblematickejšia v rámci celej Karlovej Vsi, nie je predpoklad rušenia daných
parkovacích miest do doby vybudovania parkovacej garáže resp. iného riešenia parkovania
(rezidenčné parkovanie) v danej lokalite.
Dané parkovacie miesta sú riadne vyznačené a dopravná značka umožňuje vjazd vozidlám
s povolením mestskej časti, z daného dôvodu nie je porušované ustanovenie §25, ods. 1 písm.
s zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, ktorý stanovuje, že „vodič nesmie zastaviť a stáť na
cestnej zeleni a inej verejne dostupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je
dovolené dopravným značením.“
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