
Zápisnica  
 

zo zasadnutia komisie dopravy  
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves  

dňa 04. apríla 2016 
 
 
Čas trvania zasadnutia: 17,00 – 20,00 hod. 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny:   
Ing. Peter Lenč 
Zdeněk Borovička 
Ing. Rudolf Rosina 
JUDr. PhDr. Branislav Záhradník 
Ing. Mgr. Anna Zemanová 
Miroslav Kadnár 
Denis Svoboda 
Ospravedlnený: 
Mgr. Ján Horecký 
Neospravedlnený: 
Hostia: 
P. Grellneth 
T. Kratochvílová 
 
 
Prezenčná listina je súčasťou tohto záznamu. 
 
Komisia bola spôsobilá na prijímanie uznesení v zmysle § 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku KVPBD.   
Komisia bola spôsobilá na prijímanie stanovísk v zmysle § 10, ods. 2 Rokovacieho poriadku KVPBD. 

 
 

Schválenie programu rokovania  
Komisia navrhla schváliť  program v tomto znení: 
 
1)   Návrh doplnenia členov komisie o neposlancov-odborníkov- p. Grellneth 
2)    Dopravné zámery a parkovacia politika – p. Kratochvílová 
3)    Majerníkova – priechod – p. Rosina  
4) Pomenovanie ulíc v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
5)   Stanovenie ďalšieho postupu ohľadom rekonštrukcie Sološníckej a H.Meličkovej 
6)   Rôzne 
 

H l a s o v a n i e 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

 
1)  Návrh doplnenia členov komisie o neposlancov-odborníkov- p. Grellneth  
 
Komisia 
Navrhuje za člena komisie p. Grellnetha  
 
(hlasovanie sa uskutočnilo až po bode č. 5) 
 
H l a s o v a n i e 
Za:  2 
Proti:  2 
Zdržal sa: 2 
 
Komisia neprijala k tomuto bodu žiadne stanovisko, konštatovala, že p. Grellneth bude pozvaný na 
zasadnutia komisie pri riešení konkrétnych problémov v oblasti verejnej dopravy  
 

2) Dopravné zámery a parkovacia politika  
 
 Komisia 
A: odporúča zmenu organizácie dopravy zo zjednosmerením ulíc v smere od Sološníckej na 
Šaštínsku v obývanej zóne 
 
B: neodporúča realizáciu úprav chodníka Pustá/Púpavova 



 
C: neodporúča úpravu parkovania pred OC Centrum 
 
D: požaduje zvolať mimoriadnu komisiu k parkovacej politike a návrhu VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy 
 
H l a s o v a n i e 
Za:  6 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 
3) Majerníkova – priechod 
 
Komisia pre dopravu odporúča MiZ prijať uznesenie nasledovného znenia: 

MiZ mestskej časti Karlova Ves  

  
A: Žiada prednostu MÚ, aby požiadal hlavné mesto SR Bratislavu, ako správcu komunikácie 

Majerníkova, aby zrekonštruoval priechody pre chodcov  cez túto komunikáciu v okolí budov ZŠ 
Majerníkova. Táto rekonštrukcia by mala zahŕňať obnovenie a zvýraznenie vodorovného 
a zvislého značenia, doplnenie priechodov o aktívne a pasívne kontrastné prvky, zlepšenie 
osvetlenia a montáž svetelnej dopravnej signalizácie. 

B: Žiada prednostu MÚ aby požiadal hlavné mesto SR Bratislavu, ako správcu komunikácie 
Majerníkova, aby do doby, kedy budú uvedené do prevádzky zrekonštruované priechody pre 
chodcov podľa odseku A, zabezpečil na uvedených priechodoch počas dní školskej dochádzky 
riadenie dopravy na priechodoch iným adekvátnym spôsobom, napr. v zmysle §63, písmeno f) 
Zákona o cestnej premávke (8/2009) 

C:   Žiada prednostu MÚ aby preveril možnosť zabezpečenia riadenia priechodov na Majerníkovej ulici 
v okolí Budov ZŚ Majerníkova, počas dní školskej prevádzky v dobe najmenej od 07:30 do 08:10 
a od 12:00 do 14:00 z personálnych zdrojov MČ. 

D:  Žiada prednostu MÚ, aby až do zvýšenia bezpečnosti priechodov pre chodcov na Majerníkovej 
ulici zo strany správcu komunikácie, v zmysle odsekov A) a B), zabezpečil riadenie premávky na 
týchto priechodoch v dobe od 07:30-08:10 a 12:00 -14:00, počas dní školskej dochádzky 
v termíne od 2.9.2016. 

 
H l a s o v a n i e 
Za:  8 
Proti:  0 
Zdržal sa: 2 
 
 
4) Pomenovanie ulíc v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 
Komisia  
A: Navrhuje pomenovať ulicu „Ulica Štefana Schwarza“  
 
B: Druhú ulicu ponechať ako účelovú bez uvedenia názvu  
 
H l a s o v a n i e 
Za:  6 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 
 
5) Stanovenie ďalšieho postupu ohľadom rekonštrukcie Sološníckej a H.Meličkovej  
 
Komisia odporúča realizovať obe komunikácie a prípadne navýšiť na dané opravy financie.  
 
H l a s o v a n i e 
Za:  7 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 
6) Rôzne 
 
V bode rôzne boli prednesené nasledovné podnety: 



 
- žiadosť o preverenia nájazdu do Cesty opri moste Matejkova z novostavby 
- doriešiť žľaby na Školskom námestí, liatinová mriežka chýba a je potrebné nájsť iné riešenie 
 
Komisia prijala uznesenie: 
 
Komisia navrhuje požiadať BSK dobudovať parkovacie miesta pre polikliniku na pozemkoch 
priliehajúcich k poliklinike v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislavou ako vlastníkom pozemkov 
 
H l a s o v a n i e 
Za:             6 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Bratislava, 06. apríla 2016 
 
Za správnosť: Mgr. Michal Drotován 
Tajomník komisie VPBD  
 
Overil: 
Ing. Peter Lenč 
Predseda komisie   
 
Zápis z rokovania dostanú: 
Ing. Peter Lenč 
Zdeněk Borovička 
Mgr. Ján Horecký 
Miroslav Kadnár 
Ing. Rudolf Rosina 
JUDr. PhDr. Branislava Záhradník 
Ing. Mgr. Anna Zemanová 
Denis Svoboda 
––––––– 
starostka mestskej časti BA-KV 
prednosta Miestneho úradu 
tajomník miestnej rady 
referát organizačný MÚ MČ KV 


