
P o z v á n k a

Vážený člen komisie,
dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie komisie dopravy MiZ Karlova Ves, ktoré sa bude 
konať dňa 

6. júna 2016 (pondelok) o 17:00 hodine

v zasadačke č. 205 (prvé poschodie) v sídle MÚ MČ Bratislava Karlova Ves, Námestie 
Sv.Františka č.8, Bratislava

Program rokovania:
1) Návrh na novú štruktúru programového rozpočtu MČ Bratislava – Karlova Ves na rok 
2017

2) Dodatok k Rokovaciemu poriadku Miestneho Zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves

3) Ústna informácia o príprave celomestskej parkovacej politiky

4) Návrh záverečného účtu za rok 2015

Bratislava, 2.6.2016

Ing. Peter Lenč, predseda komisie

Za správnosť: Ing. Tatiana Kratochvílová, tajomníčka



Zápis zo zasadnutia komisie dopravy MiZ Karlova Ves, ktoré sa bude konalo
dňa 6. júna 2016 (pondelok) o 17:00 hodine.

Rokovanie komisie dopravy uviedol predseda komisie p. Lenč.

1) Návrh na novú štruktúru programového rozpočtu MČ Bratislava – Karlova Ves na rok 
2017.
Bod uviedol p. Záhradník, zástupca starostky. Uviedol, že týmto materiálom sa mení len štruktúra 
rozpočtu, nie sumy.
Uznesenie: Komisia dopravy odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na novú štruktúru 
programového rozpočtu. 
Hlasovanie: 6 prítomných, 4 za, 2 nehlasovali. Uznesenie bolo prijaté

2) Dodatok k Rokovaciemu poriadku Miestneho Zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves
Materiál predstavil p. Kosnáč z organizačného oddelenia. 
Uznesenie: Komisia dopravy odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Dodatok k rokovaciemu 
poriadku MiZ MČ Bratislava Karlova Ves tak, ako bol predložený.
Hlasovanie: 6 prítomných, 3 za, 1 sa zdržal, 2 nehlasovali. Uznesenie nebolo prijaté.

3) Ústna informácia o príprave celomestskej parkovacej politiky                                                   
Ing. Kratochvílová informovala poslancov o príprave celomestskej parkovacej politiky. Mesto 
Bratislava zaslalo všetkým mestským častiam návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na vymedzených úsekoch komunikácií (VZN o Parkovacej politike). Mestské časti tento 
materiál predložili na schválenie do zastupiteľstiev. Mesto teraz spracuváva konečné znenie VZN s 
pripomienkami mestských častí – s tými, s ktorými sa mesto stotožnilo. Takto spracovaný návrh 
VZN bude predložený na komisiu dopravy hl. mesta a následne do rady a zastupiteľstva. Je 
predpoklad, že VZN bude predložené na rokovanie v septembri tohto roku.                                        
Ďalšia informácia sa týkala komunikácie v Karloveskom ramene – p. starostka rokuje s UK a  
ministerstvom životného prostredia o koordinácii prác na sanácii protipovodňových opatrení a 
následnej úprave komunikácie. Komunikácia je využívaná ako promenáda a občania sa dožadujú jej
opravy v úseku, kde je nespevnená.                                                                                                        
Pri OD Centrum bola na základe požiadavky majiteľa objektu spracovaná nová organizácie 
dopravy. Toto parkovisko je vo veľkej miere využívané na dlhodobé odstavovanie vozidiel, čo 
znamená, že ráno sú na parkovisku odstavené vozidlá, vodiči nastúpia na električku do mesta a pre 
vozidlo si prídu až neskôr popoludní. Parkovisko tak nie je možné využívať na krátkodobé 
parkovanie, čo má vplyv na návštevnosť prevádzok a poskytované služby v tomto objete sa tak 
stávajú menej atraktívnymi – p. Lenč nás informoval o tom, že prevádzka pošty v tomto objekte už 
bola uzatvorená. Nová organizácia dopravy tu bude nasledovná – v čase 8,00 – 17,00 tu bude 
povolené parkovanie max. 2 hodiny.                                                                                                  
Uznesenie: Komisia dopravy berie na vedomie informáciu. Hlasovanie: 5 prítomných, 5 za.              

4) Návrh záverečného účtu za rok 2015
Materiál predstavil p. Záhradník, zástupca starostky. Komisiu informoval, že na úrade bol vykonaný
audit. Ten konštatoval stav bez výhrad. Hospodárenie MČ skončilo s kladným zostatkom 370 tis. €.
Uznesenie: Komisia dopravy odporúča schváliť záverečný účet bez výhrad.



Hlasovanie: 6 prítomných, 5 za, 1 nehlasoval. Uznesenie bolo prijaté.

Rôzne)
v rámci bodu rôzne p. Rosina požiadal poslancov, aby poslanci na oddelenie dopravy a životného 
prostredia posielali podnety, zabezpečením ktorých sa dá pomôcť riešiť drobné problémy občanov.   
p. Zemanová informovala poslancov o výstupe PHSR – potrebe vybudovať parkovaciu garáž na 
Matejkovej ulici.


